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LORD OF WESTBURY
Macho / Castanho / 2017

 PUT IT BACK(USA)
UN BELINI
 PENA MAXIMA(USA)

 OUR EMBLEM(USA)
NIA ZIA
 D'AMOUR

Jóquei: Pedro Jesus
Treinador: Luciano Arias
Criador: Haras Uberlândia
Proprietário: HARAS UBERLÂNDIA
Data: 06.01.2022 - Quinta - 2º Páreo
Distância: 1.200m (AL) - Cristal
Tempo: 1'14"



Cavalo de alta qualidade e que se adaptou muito bem à raia de areia 
do Jockey Club do Rio Grande do Sul é Lord of  Westbury, que em seu primeiro 
desafio neste ano de 2022, tratou de levar o Clássico Presidente Fernando José 
da Rocha - Abertura (1200mA). O filho de Un Belini e Nia Zia (Our Emblem), de 
criação e propriedade do Haras Uberlândia, defendendo o favoritismo do público 
turfista, não decepcionou. Sob o comando de P. Jesus, participou ativamente da 
corrida, ao largar e assumir o train de corrida. O duelo foi intenso pela liderança 
da prova, até ser dominado ao final da grande curva. Na reta final, a luta ainda 
foi forte, mas no disco, o adversário levou a melhor. Na hora de calcular o peso 
dos animais, descobriu-se que o adversário carregava menos peso do que o 
indicado e a Comissão de Corridas, acertadamente, desclassificou em favor de 
Lord of  Westbury, que competiu com o peso correto, deixando extremamente 
satisfeito o time vermelho do Haras Uberlândia, em especial o treinador L. Arias 
e sua família, que estiveram na foto da vitória do cavalo. Lord of  Westbury somou 
a sétima vitória da campanha, sendo a terceira consecutiva, para alegria do seu 
criador e proprietário José Eduardo Ferreira Netto.

Clássico Presidente Fernando José da Rocha - Abertura

Assista o replay 
desta vitória

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


IMPERATRIZ JULIA
Fêmea / Alazã / 2017

GILDED TIME(USA)  
PHONE TIME(ARG)

SHINY HAPPY(USA)

HARLAN'S HOLIDAY(USA)     
BEAUTY JULIA(USA)

IRISH LOVER

Jóquei: Rubinho Viana
Treinador: Lucas Quintana
Criador: Haras Anderson
Proprietário: RACH STUD
Data: 08.01.2022 - Sábado - 2º Páreo
Distância: 1.300m (AM) - Cidade Jardim
Tempo: 1'17"775

A equipe do Rach Stud vibrou bastante com a atuação de Imperatriz Julia na 2ª 
carreira da programação de sábado, no Jockey Club de São Paulo. Selecionada favorita da 
prova, a filha de Phone Time e Beauty Julia (Harlan's Holiday), criada no Haras Anderson, 
largou ocupando a 5ª posição, num campo de sete competidoras. Durante a grande 
curva, melhorou para 4ª e aguardou a reta final para impor sua categoria. Imperatriz Julia 
entrou na reta final pela linha 4 e foi acelerada por R. Viana, não tardou para assumir a 
ponta e somar sua terceira conquista na campanha. Méritos ao preparo de L. Quintana, 
sempre muito cuidadoso com seus pensionistas. O titular Paulo Saliba não esteve na 
foto da vitória da Imperatriz Rafaela, mas foi representado pelo treinador L. Quintana, 
veterinário Andre Carrascoza, Gustavo Scudeller e o cavalariço Tiguilin.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=85jWQhIc-d8


Jóquei: Antônio Mesquita
Treinador: Maurício Soares Oliveira
Criador: Beverly Hills Stud
Proprietário: HARAS BELMONT LTDA.
Data: 08.01.2022 - Sábado - 3º Páreo
Distância: 2.000m (AEv) - Cidade Jardim
Tempo: 2'05"120

SUNDAY SILENCE (USA)
HAT TRICK(JPN)

TRICKY CODE(USA)

AMIGONI(IRE)     
ATACAMA

LONDRINA(CAN)

SHAQUILLE
Macho / Castanho / 2018

Inscrito para competir na raia de grama, o potro Shaquille precisou mostrar seu valor nos dois 
quilômetros da pista de areia do Hipódromo de Cidade Jardim, no 3º páreo da programação de sábado. 
Ostentando a farda do Haras Belmont Ltda., o filho de Hat Trick e Atacama (Amigoni), criação do Beverly 
Hills Stud, foi o último a sair do partidor, mas precisou de cerca de 200 metros para ultrapassar dois 
adversários e manter ritmo próprio. Ao alcançar a reta oposta, Shaquille já era o 3º colocado, sempre 
junto da cerca interna, em direção perspicaz de A. Mesquita. Mexido na grande curva, Shaquille entrou 
a reta final dominando a situação e assim seguiu para somar a segunda vitória da campanha, sendo 
a primeira na raia de areia (também a primeira vez que experimentou o terreno num desafio). M. S. 
Oliveira merece os aplausos pela perfeita apresentação de Shaquille. O proprietário Dante Franceschi 
ficou muito satisfeito com mais uma conquista do potro e aproveitou para destacar a criação do Beverly 
Hills Stud, bem como a equipe do veterinário Pedro Michelotto Junior pelo ótimo Shaquille. Na foto do 
campeão estiveram presentes Reginaldo, E. P. Gusso, Marco Fiorelli, Luis Patrick e torcedores.

HARAS BELMONT

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=ZSOmcm8IiYM


JICARILLA
Fêmea / Alazã / 2018

A	 farda	 do	 Stud	 Embalagem	 tratou	 de	 mostrar	 sua	 força	 nessa	 reta	 final	 da	 temporada	
2021/2022,	iniciando	com	a	ótima	potranca	Jicarilla,	em	Cidade	Jardim.	A	filha	de	Piramide	Solar	e	Musa	
da	 Yakusa	 (Nedawi),	 de	 criação	 e	 propriedade	 do	 Stud	 Embalagem,	 fez	 boa	 largada,	 bem	 aberta,	 e	
precisou	de	poucos	metros	para	figurar	em	3ª.	Durante	a	grande	curva,	J.	Ricardo	começou	a	dar	rédeas	
a	Jicarilla,	que	atendeu	de	prontidão	e	entrou	na	reta	final	já	acelerando	pela	linha	5.	Não	demorou	muito	
para	a	potranca	 tomar	a	dianteira	e	seguir	firme	para	obter	sua	segunda	conquista.	Seria	a	primeira	
vez	que	Jicarilla	correria	na	raia	de	grama,	mas	as	chuvas	não	permitiram	e	a	potranca	somou	mais	um	
êxito	na	raia	de	areia.	Perfeito	o	preparo	de	Carlos	Garcia,	que	com	certeza	deixou	muito	satisfeito	o	
criador	e	proprietário	Francisco	Vasami,	nosso	conhecido	Chicão.	Na	foto	da	Jicarilla,	estavam	presentes	
o veterinário	e	supervisor	Flamarion	Fuhro	e	Cici	Aquino,	treinador	C.	Garcia,	Leonardo	Santos,	Athaide
Lopes	e	o	cavalariço	Duda.

FIRST	AMERICAN(USA)
PIRAMIDE	SOLAR

KASSEROLLE

NEDAWI(GB)	
MUSA	DA	YAKUSA

CHARMOSA	(ARG)

Jóquei:	Jorge	Ricardo
Treinador:	Carlos	Garcia
Criador:	Stud	Embalagem
Proprietário:	STUD	EMBALAGEM
Data:	08.01.2022	-	Sábado	-	4º	Páreo
Distância:	1.400m	(AE)	-	Cidade	Jardim
Tempo:	1'25"151

Assista	o	replay	
desta	vitória

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


JEDINAK
Macho / Castanho / 2018

O Stud Embalagem fez bonito na reunião de sábado, no Jockey Club de São Paulo, garantindo 
duas vitórias com a Geração 2018, ambas sob o comando do líder mundial J. Ricardo e preparados 
pelo competente C. Garcia. Depois de Jicarilla vencer o 4º páreo, coube a Jedinak levar a melhor no 
encerramento da programação, a 11ª carreira. O filho de Poker Face e Olympic Enemy (Corinthian), de 
criação e propriedade do Stud Embalagem, largou na frente, assumiu o train de corrida e por lá ficou até o 
final da reta oposta, quando foi dominado e ainda sofreu prejuízos, chegando a sobrar para 4º. J. Ricardo 
mostrou o porquê é o líder mundial e logo colocou Jedinak de novo na liderança da prova ao entrar na 
reta final. Bem dosado, Jedinak ainda foi atacado, mas manteve-se 3/4 corpo de diferença ao ultrapassar 
o disco final em sua segunda conquista, sendo a primeira em raia de areia. Francisco Vasami, nosso
popular Chicão, criador e proprietário de Jedinak, comemorou o segundo êxito na programação paulista
e agradeceu o empenho da equipe Embalagem. Na foto de Jedinak estavam presentes o veterinário e
supervisor Flamarion Fuhro e Cici Aquino, treinador C. Garcia, Leonardo Santos e o cavalariço Duda.

WILD EVENT(USA)
POKER FACE

POWER SOUND

CORINTHIAN(USA)   
OLYMPIC ENEMY(USA)

SPLASHING(IRE)

Jóquei: Jorge Ricardo
Treinador: Carlos Garcia
Criador: Stud Embalagem
Proprietário: STUD EMBALAGEM
Data: 08.01.2022 - Sábado - 11º Páreo
Distância: 1.500m (AE) - Cidade Jardim
Tempo: 1'30"014

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=wA_Tsp43x7c


JUBILEENA
Fêmea / Castanha / 2018

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

HARAS FRONTEIRA P.A.P.
STUD EMBALAGEM

O Stud Embalagem viveu semana espetacular no turfe brasileiro através de seus defensores nascidos em 2018. Depois de 
marcar dois pontos em Cidade Jardim, a coudelaria do Chicão recebeu o reforço do Haras Fronteira P.A.P. na criação e na propriedade, e 
comemorou o êxito da estreante Jubileena no 4º páreo da reunião de domingo, no Jockey Club Brasileiro. A filha de Goldikovic e Super 
Tóta (Northern Afleet) é de criação e propriedade da parceria Haras Fronteira P.A.P./Stud Embalagem e fez ótima exibição em 1.100 
metros, pista variante, visto que o quilômetro de grama não pôde ser utilizado devido às chuvas que seguem castigando o Sudeste 
brasileiro. Em ação, Jubileena largou ziguezagueando, mas logo M. Gonçalves a ajustou e a posicionou na frente, puxando o train de 
corrida. Bem preparada por Ad. Menegolo, Jubileena deu um verdadeiro show no tiro direto, fazendo o locutor Fernando Cury soltar seu 
famoso bordão: '- Essa vão pegar só na ducha!'. Os sócios Chicão e Mano comemoraram bastante a ótima performance de Jubileena, que 
foi recepcionada ao final pelo treinador Ad. Menegolo, Thiago Guedes, veterinário Dr. Christian Schlegel, Leandro Henrique, Gerson e 
Graziele Loezer.

Assista o replay
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=E-Ntng0zNNM


Fêmea / Castanha / 2018

STUD BRAVE HEART

Assista o replay
desta vitória

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

Iniciar o ano de 2022 e poder comemorar com familiares e amigos o êxito de uma potranca no Jockey Club de 

São Paulo foi o que viveu Felipe Cloretti Libertini, titular do Stud Brave Heart, através de Love Now. A filha de Crafty C.T. e 

Victory Now (Know Heights), criação do Haras Cifra, somou a segunda vitória da campanha, dessa vez na areia, ao ganhar 

o 10º páreo de sábado. Estiveram na foto de Love Now, junto ao titular Felipe Cloretti Libertini, Bruno Libertini Finardi, Ana

Cecília Cloretti Libertini, Léo Friedberg, Felipe dos Anjos, Ana Eliza Libertini Finardi, Lucas Quintana, Gustavo Guimarães

Cloretti Libertini, Felipe Cloretti Libertini, Leonardo Guimarães Cloretti Libertini, Dr. André Carrascoza, Karina Guimarães

Libertini, Marcelo Libertini Finardi, Ana Beatriz Cloretti Libertini Finardi, Ana Cristina Cloretti Libertini e Danilo Finardi.

LOVE NOW

https://www.youtube.com/watch?v=b8qEsZYzae8


  O time do Haras Springfield ainda vibrava com o ótimo desempenho de Kopenhagen na semana anterior, 

quando Maximum Drive tratou de abrir a reunião de domingo, no mesmo Hipódromo da Gávea. Anotado para competir na 

raia de grama, o filho de Hat Trick e Clerico (Elusive Quality), reservado do Haras Springfield, simplesmente soube 

atender o seu favoritismo absoluto perante os turfistas. Preparado por Ad. Menegolo e recebendo direção do 

experiente M. Gonçalves, Maximum Drive largou na frente, mas antes de entrar na reta oposta, sobrou para 4º. Ao 

natural, o potro emparelhou com o ponteiro durante a curva variante e entrou a reta final na frente. Recebendo rédeas, 

Maximum Drive deu um verdadeiro show, livrando quase 8 corpos de vantagem em sua primeira conquista. Há destacar 

que o campeão vinha de ótimas exibições nas três provas da Tríplice Coroa paulista, devendo atuar em alguma etapa do 

desafio carioca, que iniciará em fevereiro. Os criadores e proprietários Salomão Soifer e David Soifer comemoraram a 

ótima performance de Maximum Drive na raia carioca. O potro foi recepcionado no winner circle pelo treinador Ad. 

Menegolo, Paulo Afonso, Gerson e Vagareza.

Macho / Castanho / 2018

MAXIMUM DRIVE

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=2qIkX-izL7s


COUDELARIA ATAFONA

PAGLIARO
Macho / Castanho / 2018

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

Numa semana de aniversários, quem deu o presente foi Pagliaro! Os aniversariantes da semana, 
Diogo Vianna (dia 3) e Jaime Aragão (dia 5) deixaram o presente para ser recebido no último domingo dia 
9, logo na primeira reunião de 2022. Nem mesmo a mudança da raia de grama para a pista de areia fez 
Pagliaro ser superado. Acompanhando o páreo desde a largada na 2ª colocação, o potro criado pelo Haras 
Di Cellius, filho de Out Of Control e Ukulele, montado com maestria por Herderson Fernandes, já entrou a 
reta final dominando a prova e, numa bonita disputa, livrou vantagem perto do disco. Pagliaro foi recebido 
por seus proprietários Giovana, Renata e Diogo Vianna, e os torcedores Jorge Olimpio, Lucas Eller, 
Francesco Carnevalle e amigos. Foi a primeira corrida e já com vitória desse filho de Out Of Control após a 
Coudelaria Atafona, junto com o Haras Planície, adquirir esse útil reprodutor, agora alojado no Haras 
Planície, em Campos.

Assista o replay

desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=07kbIIUs5cU


JUJU SALIMENI
Fêmea / Alazã / 2018

HARAS SWEET CAROL

Assista o replay
desta vitória

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

Mesmo competindo numa raia pesada, Juju Salimeni foi considerada a favorita da 8ª carreira de domingo, no 

Hipódromo da Gávea, e a defensora do Haras Sweet Carol não decepcionou os turfistas, apesar de alguns sustos. Bem 

apresentada por Ad. Menegolo e contando com um inspirado M. Gonçalves em seu dorso, o mesmo que a levou a sua única vitória 

em outubro, Juju Salimeni atuou os metros iniciais da disputa na 4ª posição, até entrar na reta final. Conseguindo passagem junto 

à cerca interna, não tardou para Juju Salimeni avançar e assumir a dianteira, porém, em espaço muito pesado com a água, sofreu 

bastante para aparar o ataque final de uma adversária. Com o selo de garantia do Haras Anderson, a filha de Drosselmeyer e 

Garota Carioca (Mineshaft) manteve cabeça de diferença no disco final. No winner circle carioca pela segunda vez, Juju Salimeni 

foi recepcionada pela titular Carolina Stabile (Haras Sweet Carol), treinador Ad. Menegolo, Leandro Henrique e amigos.

https://www.youtube.com/watch?v=vobvfMG9eAc


ORGULHO
A farda do Stud Fish Storm sempre trás no peito a lembrança do inesquecível 

Marquinhos Ferreira (MF) e com ela, a dedicação de toda uma equipe, baseada no trabalho do 
R. Morgado Neto e da confiança do titular Marcelo Botafogo. Para começar 2022 com ótimas
vibrações, Orgulho fez jus ao seu nome e levou o 2º páreo da reunião de segunda-feira, no
Hipódromo da Gávea. O filho de Forestry e Hosana (Al Arab), criado no Haras Figueira do Lago,
lutou intensamente, duelou na reta final, até W. S. Cardoso fazê-lo trocar de mão e ele dar
adeus aos adversários. Orgulho venceu com 2 1/2 corpos de vantagem sua segunda corrida
consecutiva em apenas cinco saídas. Marcelo Botafogo não esteve na foto da vitória por estar
viajando, mas agradeceu bastante toda sua equipe pelo grande trabalho da equipe e por mais
uma conquista. Recepcionaram Orgulho após a corrida o treinador R. Morgado Neto, veterinário
Dr. Christian Schlegel, Vicente, Gérson, Bico Doce e muitos amigos.

Macho / Castanho / 2018

Assista o replay 
desta vitória

STORM CAT(USA)
FORESTRY(USA)

SHARED INTEREST (USA)

AL ARAB  
HOSANA

BASILEIA

Jóquei: Wesley Silva Cardoso
Treinador: Roberto Morgado Neto
Criador: Haras Figueira do Lago
Proprietário: STUD FISH STORM
Data: 10.01.2022 - Segunda - 2º Páreo
Distância: 1.100m (APv) - Gávea
Tempo: 1'06"69

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


HARAS PRAÇA XV

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

E. Ricardo estava muito confiante na atuação de Herói Amigo na noturna de segunda-feira, no Jockey
Club Brasileiro. O defensor do Haras Praça XV não decepcionou seu titular Carlos Alberto Reis e levou a melhor com 
grande facilidade na 7ª carreira carioca. Sob o comando do aprendiz A. Duarte, Herói Amigo largou pelo box mais 
distante da cerca interna e logo mostrou seus predicados: com rapidez, assumiu o train de corrida e assim ensinou 
o caminho aos adversários. Ao entrar na reta final, provando o ótimo preparo de E. Ricardo, o filho de Mutasallil e
Known Friend (Known Fact), criado no Haras Nijú, passeou na raia de areia pesada da Gávea e venceu sua segunda
corrida com folgados 9 3/4 corpos. No winner circle carioca, Herói Amigo foi recepcionado pelo treinador E.
Ricardo ao lado de seu filho José Eulogio, Sérgio Samuel, Carlos Palermo ao lado de Gabriel , Antônio e Francisco,
além de Julinho JB.

HERÓI AMIGO
Macho / Alazão / 2017

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=hHRYw6sK5-I


Macho / Castanho / 2017

STUD SYLVIO E GISELA

Assista o replay
desta vitória

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

A confiança do titular Sylvinho Brasil do Stud Sylvio e Gisela em toda equipe de A. Hodecker Jr. com o cavalo Omakase Osake foi 

demonstrada assertiva na 8ª carreira da reunião de segunda-feira, no Hipódromo da Gávea, quando o filho de Going Somewhere e Is Blushing (Mr. 

Fritz), criado no Haras Phillipson, comprovou todos os cuidados recebidos. Largando pela 2 e contando com a direção do experiente C. Lavor, 

Omakase Osake era o 7º colocado durante a reta oposta e a grande curva. Ao entrar na reta final, o cavalo foi levado para a linha 10 e iniciou sua bela 

atropelada, assumindo a ponta nos 150 metros finais e tendo tempo suficiente para livrar 5 corpos de vantagem, pagando pule vultosa. Na foto da 

perfeita atuação de Omakase Osake, o titular Sylvinho Brasil sentiu a ausência da esposa Gisela e da filha Gabriela, que estava na fazenda, além do 

sócio e afilhado Bruno Parreira, que estava nos Estados Unidos, mas contou com as presenças da filha Luiza Brasil com o namorado Matheus, do 

treinador A. Hodecker Jr. (que fez excelente trabalho com seus corredores) e do cavalariço Serafim (que cuida do Omakase Osake como se fosse um 

'pet', tamanho cuidados), dentre outros torcedores e amigos.

OMAKASE OSAKE

https://www.youtube.com/watch?v=zL8vMpuy29s


www. falandodeturfe.com.br/turfeemrevista



POSSE(USA)
KODIAK KOWBOY(USA)

KOKADRIE(USA)

IRISH FIGHTER (USA)   
CHANSON POUR JULIA

CATS NIGHT

Jóquei: José L. da Silva
Treinador: Antônio Luiz Cintra
Criador: Stud Gaeta
Proprietário: STUD GAETA
Data: 06.01.2022 - Quinta - 2º Páreo
Distância: 1.400m (AL) - Maroñas
Tempo: 1'24"79

Fêmea / Castanha / 2018
QUEENSTOWN 

Nascida em janeiro de 2018, Queenstown atua contra rivais de 4 anos e tratou de buscar sua 
segunda vitória na campanha na especial tarde de 6 de janeiro, dia do festival do Ramirez. A filha de 
Kodiak Kowboy e Chanson Pour Julia (Irish Fighter), de criação e propriedade do Stud Gaeta, não deu a 
menor chance as adversárias no percurso dos 1.400 metros, raia de areia. Sob o comando de J. L. da 
Silva e preparada pelo sempre líder Antonio L. Cintra, o Tolú, Queenstown seguiu os passos de suas 
irmãs graduadas Old Tune (tríplice coroada), Doppia Vendetta (G2 e G3), New Julia (G3 e L.) e venceu 
o 2º páreo da programação especial uruguaia, no Hipódromo Nacional de Maroñas. Há destacar que
Queenstown foi a única vitória brasileira na reunião com 16 páreos. Ela largou última e foi melhorando
durante a reta oposta, mas entrou a reta final na frente de apenas quatro corredoras. Bem acionada pelo
piloto, Queenstown avançou firme, tomou a ponta e livrou 3 corpos após cruzar o disco. Arnaldo Gaeta,
criador e proprietário de Queenstown, fez questão de recepcionar sua campeã ao lado do treinador Tolú,
veterinário Nicholas, gerente Valdimar 'Pele Grossa', amigos e torcedores.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=phHawgS2U78


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