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NAUTILUS
Macho / Alazão / 2018

 DISTORTED HUMOR(USA)
DROSSELMEYER(USA)
 GOLDEN BALLET(USA)

 POINT GIVEN(USA)
NAMASTE
 BAVIERE

Jóquei: Ruberlei Viana
Treinador: Nilson Lima
Criador: Stud Quintella
Proprietário: STUD VALENTIN & JARUSSI
Data: 26.06.2022 – Domingo – 7º Páreo
Distância: 2.400m (GM) – Gávea
Tempo: 2’30”81



A confi ança dos sócios Rolf  Seitz Jr., Nicholas Jarussi, Enrico Jarussi 
(Stud Valentin & Jarussi) e equipe em Nautilus se comprovou no 7º páreo 
de domingo, no desenrolar do Grande Prêmio Brasil 2022 (G1-2400mG). 
O potro de 3 anos fez boa largada, mas foi corrido no fundo do lote, sem 
envolvimento entre os ponteiros. O fi lho de Drosselmeyer e Namaste (Point 
Given), criação do Stud Quintella, tratou de avançar na reta fi nal, pela linha 
2 e de golpe tomou a dianteira. Após um bonito duelo nos metros decisivos, 
Nautilus se impôs no disco fi nal, mantendo pescoço de vantagem em sua 
sexta conquista, a segunda graduada. Conforme prometido, Enrico Jarussi 
pediu Bruna Lima em casamento, visto que ganhou seu primeiro Grupo 
1. Nilson Lima e Regina Malvar Lima, bem como Nicholas Jarussi e Alice
Jarussi, não esconderam a felicidade por toda emoção vivida através de
Nautilus. Todos os citados estiveram na foto do campeão do Grande Prêmio
Brasil 2022, com a presença ainda de diversos amigos e torcedores de
todo o país. Sentida a ausência do veterinário Leonardo Pereira, que cuida
de Nautilus desde os primeiros dias de treinamento.

90º Grande Prêmio Brasil (G1)

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=ylx08Xj8HRA


HARAS 
ANDERSON

LONDON MOON
Macho / Castanho / 2019

GP Jockey Club Brasileiro (G1) 

Haras Santa Rita da Serra – Criterium dos 2 anos

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

Assista o replay 
desta vitória

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


HARAS 
ANDERSON

GP Jockey Club Brasileiro (G1) 

Haras Santa Rita da Serra – Criterium dos 2 anos

O sucesso da criação do Haras Anderson ficou em evidência no Grande Prêmio Jockey 
Club Brasileiro (G1) – Haras Santa Rita da Serra – Criterium dos dois anos, realizado no 5º páreo 
de domingo no Jockey Club Brasileiro. O favorito e invicto London Moon deu mais uma 
demonstração de categoria, enquanto que o 2º colocado Loyalty também é de criação do 
Haras Anderson. Após ser campeão da Copa Velocidade e Precocidade da ABCPCC e do GP 
Conde de Herzerbg (G2), chegou a hora de vencer Gr.1. O craque London Moon é o líder 
absoluto da geração 2019 e com certeza alçará vôos mais altos. Leandro Henrique ficou na 5ª 
colocação com London Moon durante a reta oposta. Assim que entrou pela reta de 
chegada, acionou o espetacular potro, que embalou forte para confirmar o favoritismo. London 
Moon é reservado do Haras Anderson e foi mais uma vez muito bem apresentado por Lucio F. 
Vaz (2º gerente de Ad. Menegolo). London Moon mantém-se invicto através de quatro 
apresentações. Os criadores e proprietários Weber Stabile, Anderson Stabile, Renata, Pedro 
Stabile, Carolina Stabile, Anna Julia Stabile e Anna Clara Stabile (Haras Anderson) 
recepcionaram o líder London Moon acompanhados do treinador Lucio F. Vaz, Carol 
Gallo, Mario Moglia, Jairo e Janquiel Martins, Danilo Aglio e diversos torcedores de várias 
partes do Brasil. 



LITTLE BEAUTY
Fêmea / Castanha / 2019

GP Francisco Villela de Paula Machado (G3) – Stud H&R

HARAS SWEET CAROL

Assista o replay
desta vitória

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

zzzzs

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


HARAS SWEET CAROL

A excelência e qualidade da criação do Haras Anderson já é reconhecida, mas a cada nova 

geração surgem animais de exceção. Este é o caso de Little Beauty, uma filha de Drosselmeyer e Beleza 

Interior (Giant's Causeway), que defende as sedas do Haras Sweet Carol e mantém-se invicta através 

de quatro atuações, sendo a líder da geração 2019 entre as potrancas. Em pouco mais de três meses 

de campanha, Little Beauty possui quatro vitórias em quatro distâncias diferentes. A grande evolução 

e capacidade de Little Beauty é notória e ficou comprovada ao vencer o GP Francisco Villela de Paula 

Machado (G3), no 5º páreo da especial reunião de sábado no Jockey Club Brasileiro. L. Henrique não 

se preocupou com o fato de ser ultrapassado após a partida, mantendo-se no 2º lugar durante a reta 

oposta. Na reta de chegada travou um duelo com sua principal inimiga da carreira, mas na instância e 

tocada firme do tricampeão estatístico, a potranca dominou por fora e fez valer as cores do Haras 

Sweet Carol, que viveu semana especial. L. F. Vaz (2º gerente de Ad. Menegolo) é o responsável por 

apresentar a magnífica potranca. A campeã foi recebida por Weber Stabile, Anderson Stabile, Carol 

Stabile e Pedro Stabile (Haras Anderson/Haras Sweet Carol) acompanhados de Gil Irala, Grazi Loezer, 

treinador L. F. Vaz e dezenas de torcedores e amigos, além de muitos pernambucanos que foram 

comemorar mais um êxito graduado de L. Henrique.

GP Francisco Villela de Paula Machado (G3) – Stud H&R



JONNOS
Macho / Castanho / 2018

HARAS SWEET CAROL

Assista o replay
desta vitória

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

https://www.youtube.com/watch?v=PmmI2z3Di5U


HARAS SWEET CAROL

Um trabalho perfeito de parelha foi utilizado pelo Haras Sweet Carol para vencer 

o páreo de abertura do festival do Grande Prêmio Brasil 2022. Através de Jonnos e 

Jungle Mamba, a coudelaria levou o Clássico Luiz Gurgel do Amaral Valente (L.-

1200mAv) – Taça Criação e Turfe Paranaenses. Jungle Mamba ficou responsável de 

puxar o train de corrida, enquanto Jonnos corria mais acomodado, em 5º, sem perder 

contato com os ponteiros. Na curva variante, enquanto Jungle Mamba seguia mandando 

na frente, Jonnos melhorava para 4º e avançava. Ao entrarem na reta final, enquanto 

Jungle Mamba dava por encerrado seu papel de faixa, L. Henrique acionou Jonnos, que 

trouxe ao seu lado Ótima Pedida. O duelo foi intenso até o disco, com vantagem de 

cabeça para o filho de Chronnos e Beauty Julia (Harlan's Holiday), criado no Haras 

Anderson. No winner circle, o criador Anderson Stabile e a proprietária Carolina Stabile 

recepcionaram Jonnos ao lado da equipe do Centro de Treinamento Lost Love e de 

diversos amigos e torcedores, dentre eles André Mion, Marcos Rizon, Sampaio, Rayna, 

Antenor Menegolo Neto.



JUNGLE KING
Macho / Alazão / 2018

GP Cidade Maravilhosa (G3) – InVino.Doc

HARAS SWEET CAROL

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=Ho_FjBdWnbE&t=1s


GP Cidade Maravilhosa (G3) – InVino.Doc

HARAS SWEET CAROL

A belíssima farda do Haras Sweet Carol tem obtido excelentes resultados nas 
principais provas do cenário graduado no Jockey Club Brasileiro. Não poderia ser diferente 
na reunião festiva de domingo. O Grande Prêmio Cidade Maravilhosa (G3) – In Vino.Doc foi 
o primeiro desafio graduado da reunião de domingo. Em final eletrizante, vantagem no
disco para Jungle King. Apresentado de forma exuberante por Lucio F. Vaz (2º gerente de
Adélcio Menegolo), Jungle King voltou aos 2.000 metros para somar seu primeiro ponto
clássico. Leandro Henrique manteve o cavalo na 4ª posição durante toda a reta oposta.
Antes mesmo de entrar pela reta de chegada, Leandro acionou seu conduzido, que logo
correspondeu. No meio da reta final chegou a ser dominado, mas o 'braço de mola' entrou
em ação e Jungle King reagiu por dentro, retomando o galão e vencendo com cabeça de
vantagem. De criação do extraordinário Haras Anderson, o potro de 3 anos é filho de
Drosselmeyer e Queen Shu (Shudanz). Jungle King venceu sua quarta carreira na
campanha. Para recepcionar Jungle King, os criadores e proprietários Weber Stabile,
Anderson Stabile, Carolina Stabile e Pedro Stabile (Haras Anderson/Haras Sweet Carol)
acompanhados de Lucio F. Vaz, Carol Gallo, Mano Moglia, Jairo e Janquiel Martins, Danilo
Aglio, Carol Gallo e diversos torcedores de várias partes do Brasil.



LORD GOLD
Macho / Alazão / 2019

Prova Especial Mensageiro Alado – versão B

HARAS SWEET CAROL

Assista o replay
desta vitória

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

Tido em alta conta desde os primeiros treinos, o potro Lord Gold chegou a ser cotado para competir no GP Major Suckow (G1-

1000mG), mas a equipe decidiu pela Prova Especial Mensageiro Alado – versão B (1000mG). Encerrando a programação de sábado, sob a 

nova iluminação da prolongação do quilômetro do Hipódromo da Gávea, Lorg Gold confirmou as esperanças do Haras Sweet Carol. O filho 

de Agnes Gold e Carol's Street (Street Cry), criação do Haras Anderson, saiu rápido pela baliza 10, tomou a dianteira, mas precisou se 

conter com o 2º posto, pois Nelson fez questão da dianteira. Embalado pelos braços de mola de L. Henrique, Lord Gold assumiu a ponta nos 

300 metros finais e assim seguiu para manter-se invicto em duas saídas. Para recepcionar o campeão, estiveram presentes o criador 

Anderson Stabile e a proprietária Carolina Stabile acompanhados do treinador L. F. Vaz, Vagareza, Graziele Loezer, Francesco Carnevale, 

Breno, André Mion, Jacaré, Mano Moglia, Mário Resende, Paulo, Antenor Menegolo Neto e muitos torcedores de todas as partes do Brasil.

https://www.youtube.com/watch?v=FS-cfGHW2nc
https://www.youtube.com/watch?v=FS-cfGHW2nc


BIEN SUREÑO
Macho / Alazão / 2016

GP Presidente da República (G1) – George Washington

Assista o replay
desta vitória

    O cavalo Bien Sureño não sabe o que é perder desde novembro de 2021 e tratou de buscar a sexta conquista 
consecutiva na especial tarde de domingo, no festival do Grande Prêmio Brasil 2022. Enfrentando 16 adversários no GP 
Presidente da República (G1-1600mG), o filho de First American e Notável Sureña (Redattore), criação do Haras Old 
Friends Ltda., correu mais quieto, sem perder contato com os ponteiros, para na reta final atropelar de maneira magistral e 
obter uma vitória inesquecível com as cores do Neverending Stud. O Haras Old Friends parabeniza toda a equipe do 
Neverending Stud, em especial o titular Marco Antônio David, o treinador Emerson Garcia e o jóquei Fernando Larroque por 
mais uma grande vitória de Bien Sureño, a 11ª da campanha, sendo a sexta consecutiva e a segunda milha internacional na 
temporada 2021/2022, visto que em maio vencera o desafio em Cidade Jardim. 

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


BIEN SUREÑO 
Macho / Alazão / 2016



Desde novembro de 2021 que o cavalo Bien Sureño desconhece o signifi cado da 
palavra derrota. O defensor do Neverending Stud garantiu cinco vitórias consecutivas das 
10 que tinha em campanha, mesmo assim foi considerado o 3º favorito do GP Presidente 
da República (G1-1600mG), realizado no 6º páreo do festival do GP Brasil 2022, domingo. 
Em ação, o fi lho de First American e Notável Sureña (Redattore), criação do Haras Old 
Friends Ltda., atuou mais contido, revezando entre as 4ª e 7ª posições, mas sem fi car muito 
longe dos ponteiros. No tiro direto, Bien Sureño disparou pela linha 5 e surpreendeu os 
adversários no disco, ao livrar cabeça para garantir sua 11ª vitória, sendo a sexta consecutiva 
e a segunda milha internacional na temporada 2021/2022, visto que em maio vencera o 
desafi o em Cidade Jardim. O titular Marco Antônio David e Guilherme David não puderam 
estar no Hipódromo da Gávea, mas festejaram bastante e foram representados por seu fi lho 
e irmão Luis Arthur David e sua esposa Dra Mariana Zadra David, acompanhado do criador 
Julinho Camargo (Haras Old Friends), treinador Emerson Garcia com o fi lho Diego Garcia, 
Renato Junqueira Filho (Haras e Fazenda Boa Vista), além de diversos amigos e torcedores. 
Os titulares também elogiaram o desempenho de toda a equipe, em especial o veterinário 
Dr. Reinaldo de Campos, o esmero destacado do treinador Emerson Garcia e o talento e a 
coragem do Jockey Fernando Larroque,  cada dia melhor.

GP Presidente da República (G1)
George Washington

QUIET AMERICAN(USA)  
FIRST AMERICAN(USA)

IN JUBILATION(USA)

REDATTORE
NOTÁVEL SUREÑA

ESTRELA SUREÑA

Jóquei: Fernando Larroque
Treinador: Emerson Garcia
Criador: Haras Old Friends Ltda.
Proprietário: NEVERENDING STUD
Data: 26.06.2022 – Domingo – 6º Páreo
Distância: 1.600m (GM) – Gávea
Tempo: 1’38”08

Assista o replay 
desta vitória

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


PRIMETA
Fêmea / Castanha / 2018

 CAPE TOWN(USA)
IL DOGE
 CLUELESS

 MR.FRITZ
JOLLY MAX
 VISA MAX

Jóquei: Waldomiro Blandi
Treinador: Luiz Esteves
Criador: Stud Red Rafa
Proprietário: STUD RED RAFA
Data: 25.06.2022 – Sábado – 6º Páreo
Distância: 2.000m (GM) – Gávea
Tempo: 2’01”61



GP Roberto e Nelson Grimaldi Seabra – Haras Anderson (G1)
Maior	azar	do	páreo,	Primeta	encarou	seu	maior	desafio	no	GP	Roberto	e	Nelson	

Grimaldi Seabra – Haras Anderson (G1-2000mG), atração do 6º páreo da reunião 
especial de sábado, no Hipódromo da Gávea. Competindo contra nove adversárias, 
foi a primeira vez que Primeta encarou os dois quilômetros e o universo clássico. 
Porém,	 a	filha	de	 Il	 Doge	e	 Jolly	Max	 (Mr.	 Fritz),	 de	 criação	e	propriedade	do	Stud	
Red Rafa, estava muito bem preparada por L. Esteves. Depois de correr a maior parte 
do	 percurso	 no	 último	 posto,	 Primeta	 foi	 colocada	 em	 ação	 apenas	 na	 reta	 final	 e	
atropelou	 de	maneira	 espetacular,	 alcançando	 o	 êxito	 próximo	 ao	 disco	 e	 deixando	
W. Blandi	muito	feliz,	até	gritando	de	emoção.	Rafael	Steinbruch,	titular	do	Stud	Red
Rafa, estava em compromisso pessoal e por isso não esteve no Hipódromo da Gávea,
mas comemorou muito o Grupo 1 de Primeta, bem como toda a equipe de criação e
treinamento da campeã. No winner circle, Primeta foi recepcionada por Marcelo Motta,
pelo	 treinador	 L.	 Esteves	 com	os	filhos	Pedro	Esteves	e	Raissa	 Lioi,	 veterinário	Dr.
Flávio	Carneiro,	Antonio	Quintella,	Chico,	Zeca	Fragoso	Lodi	Pires,	Luiz	Duarte,	Bruno
Ribeiro	entre	outros	amigos	e	torcedores	do	Stud	Red	Rafa.

Assista	o	replay	
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=20P34MKzE3c


Jóquei: Claudinei Farias
Treinador: Venâncio Nahid
Criador: Haras Doce Vale
Proprietário: HARAS DOCE VALE
Data: 26.06.2022 – Domingo – 11º Páreo
Distância: 3.000m (GM) – Gávea
Tempo: 3’14”78

ROI NORMAND (USA)  
AY CARAMBA

ONEFORTHEROAD

WILD EVENT(USA)   
JOY BABY BUNNY

UFF-UFF

RIBBONINTHESKY
Macho / Castanho / 2017



Preparado no capricho por V. Nahid, Ribboninthesky enfrentou 
oito adversários no 11º páreo da programação especial de domingo, no 
Hipódromo da Gávea, quando encarou o GP ABCPCC (G3-3000mG) – Taça 
Stud Book Brasileiro – TBS International. O filho de Ay Caramba e Joy Baby 
Bunny (Wild Event), de criação e propriedade do Haras Doce Vale, passou 
o disco na primeira passagem em 6º e assim ficou até voltar à reta final,
quando C. Farias o conduziu até a linha 10, para um terreno mais firme, e o
fez correr. Ribboninthesky disparou com tranquilidade, assumiu a ponta sem
luta e ainda abriu 6 ½ corpos em sua quarta conquista, sendo a primeira
graduada. O cavalo foi recepcionado após a conquista pelos titulares Patrícia
Bozano Grumser e Antônio Grumser (Haras Doce Vale) acompanhados do
treinador V. Nahid com o filho Gabriel Nahid (aniversariante do dia), Bezerra,
Marcio (veterinário do haras), veterinário Flávio Geo, André Macedo entre
outros torcedores da farda campeã.

GP ABCPCC (G3)
Taça Stud Book Brasileiro – TBS International

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=bDRc3Sm30-I


TWIST AND SHOUT 
Fêmea / Castanha / 2019

Jóquei: Claudinei Farias
Treinador: Venâncio Nahid
Criador: Haras Doce Vale
Proprietário: HARAS DOCE VALE
Data: 25.06.2022 - Sábado - 3º Páreo
Distância: 1.500m (GM) - Gávea
Tempo: 1'30"08

HONOUR AND GLORY(USA)
PUT IT BACK(USA)

MISS SHOPLIFTER (USA)

AY CARAMBA
I SCREAM

UFF-UFF

Após realizar boa carreira de estreia no mês de abril, a potranca Twist And Shout 
realizou sua segunda apresentação no 3º páreo de sábado no Jockey Club Brasileiro. A potranca 
reservada do Haras Doce Vale mostrou amadurecimento e venceu com autoridade. Após largar 
um pouco fria, C. Farias manteve-se muito calmo e esperou para acelerar na grande curva. 
Atropelou pelo lado de fora e ultrapassou uma a uma de suas adversárias. No disco, Twist And 
Shout passou com folgados 3 ¾ corpos de vantagem. A castanha é filha de Put It Back e I Scream 
(Ay Caramba), recebe os cuidados do excepcional V. Nahid e alcançou seu primeiro triunfo na 
campanha. A defensora do Haras Doce Vale tem futuro promissor e logo deverá frequentar o 
cenário clássico. No winner circle estavam presentes o titular Antônio Grumser, treinador V. 
Nahid, Dr. Guilherme Bezerra, veterinário Dr. Flavio Geo, Gaier, Miguel Italiano, Dylan Machado, 
Isadora, Kemily, Roberto Nahid, Paulo, Ledes, Thiago e torcedores.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=AxoA9nVnDZY


LLCLLC
AIR BALL

3ª Vitória

Enfrentando 10 adversários na Prova Especial Público Turfista – Adriana Estebanez (1600mG), o último desafio nobre da 

semana máxima do Grande Prêmio Brasil, o potro Air Ball era o mais distante da cerca móvel durante o alinhamento. Dada a partida, o filho 

de Hat Trick e Votre Rafaela (Giant's Causeway), criado no Haras LLC, acelerou o quanto pode e conseguiu ocupar o 2º lugar, vigiando de 

perto o então ponteiro. O potro seguiu assim durante toda a reta oposta, já no contorno da grande curva, B. Queiroz deu intenção e foi 

atendido por Air Ball, que logo passou para a ponta e foi o primeiro a surgir na reta final. Muito bem preparado por L. Esteves, Air Ball saiu 

tirando vantagem e garantiu a 3ª vitória da campanha. O Haras LLC parabeniza toda a equipe do Stud Eternamente Rio, na figura do titular 

Luis Felipe Brandão dos Santos, e torce por mais conquistas do potro no decorrer da campanha.

M. 2018 – Hat Trick e Votre Rafaela, por Giant's Causeway

Assista o replay
desta vitória

PEDIGREEFICHA TÉCNICA

Prova Especial Público Turfista – Adriana Estebanez

https://www.youtube.com/watch?v=lv4ehvitW5I


FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

Assista o replay 
desta vitória

C’EST POSSIBLE
Macho / Castanho / 2017

Clássico Breno Caldas (L.) – Taça Criação e Turfe Gaúcho

https://www.youtube.com/watch?v=ia0IbiXYA6U


Ao lado da esposa Ana Paula, Marcelo Botafogo viveu mais uma 
grande emoção no turfe carioca, garantindo a primeira vitória clássica do seu 
Stud Fish Storm com um cavalo escolhido pelo fraterno amigo Marquinhos 
Ferreira. O feito ainda aconteceu na semana do Grande Prêmio Brasil, quando 
o filho de Victory is Ours e Utopia (First American), criação do Haras Vale 
Verde, se impôs contra seis adversários no Clássico Breno Caldas (L.-1600mA) 
– Taça Criação e Turfe Gaúcho, atração do 3º páreo da programação de sexta-
feira. Sob o comando de W. S. Cardoso, C'Est Possible largou entre os ponteiros 
e disputou a 2ª colocação nos metros iniciais. Antes de encerrar a reta oposta, 
foi vigiar de perto o ponteiro. Após contornar a grande curva, C'Est Possible foi 
acionado e nem deu tempo para luta, logo assumiu a ponta e deu um 
verdadeiro show na raia de areia carioca, vencendo com folgados 7 corpos sua 
quinta corrida, sendo a primeira clássica. Marcelo Botafogo e Ana Paula 
recepcionaram C'Est Possible após a maravilhosa conquista, acompanhados 
do treinador R. Morgado Neto, Raphael Campos, veterinário Dr. Christian 
Schlegel, Leandro Mancuso, Marcos Rizzon, Miguel Italiano, Jean Pierre, 
Francisco, Lucas, Breno, Flávio dentre outros torcedores do Stud Fish Storm.

Clássico Breno Caldas (L.) 
Taça Criação e Turfe Gaúcho



FICHA TÉCNICA

PECAN PIE
Macho / Castanho / 2018

PEDIGREE

O bom e velho ditado 'Não há uma, sem duas!' caiu merecidamente nas graças do Stud Fish Storm e na 

semana máxima do turfe brasileiro. Logo após garantir a primeira vitória clássica da farda com C'Est Possible, no 3º 

páreo, eis que na carreira seguinte foi a vez de Pecan Pie alcançar a segunda vitória sob o comando de J. Pierre. O 

filho de Setembro Chove e Dreamworks (Our Emblem), criação do Stud Chesapeake, largou em 4º e revezou com a 5ª 

posição durante toda a reta oposta. Durante a curva variante, foi levado pelo piloto para a linha 5, dando vantagem 

aos adversários, mas seguiu pelo espaço até entrar na reta final. Acionado, Pecan Pie ganhou posições de mais a 

mais até assumir a ponta nos últimos 70 metros, garantindo sua segunda conquista na campanha. Há destacar que 

foi a primeira vitória de Jean Pierre como jóquei contratado do Stud Fish Storm. Na foto de Pecan Pie, estavam 

presentes o casal Marcelo Botafogo e Ana Paula (Stud Fish Storm), R. Morgado Neto, Raphael Campos, veterinário Dr. 

Christian Schlegel, Miguel Italiano, Bárbara, Rodrigo Magalhães, dentre outros torcedores do Stud Fish Storm.

Assista o replay 
desta vitória

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


FICHA TÉCNICA

PELEGRINO
Macho / Castanho / 2018

PEDIGREE

Apresentado em forma atlética exuberante por R. Morgado Neto, Pelegrino largou na frente 

no 4º páreo de segunda-feira, dia de encerramento do excepcional festival do Grande Prêmio Brasil, e 

de lá não saiu. Jean Pierre fez valer seu contrato com o Stud Fish Storm e conduziu com tranquilidade 

o filho de Victory Is Ours e Macedonie (Ski Champ), criação do Haras Vale Verde. Foram 2 ¼ corpos de

folga para a primeira conquista do potro. A farda que carrega no peito as iniciais do inesquecível

Marquinhos Ferreira, voltou ao winner circle carioca pela terceira vez na semana máxima, com

Pelegrino sendo recepcionado pelo titular Marcelo Botafogo (Stud Fish Storm), treinador R. Morgado

Neto, Bárbara, Miguel Italiano entre outros amigos e torcedores da farda.

Assista o replay 
desta vitória

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


KOPENHAGEN
Macho / Castanho / 2016



A última prova graduada do festival do Grande Prêmio Brasil 2022 abriu a 
reunião de segunda-feira e teve o menor número de inscritos. O motivo: a presença 
de Kopenhagen. Franco favorito absoluto das apostas, o fi lho de Midshipman e Left 
Handed (Vettori), de criação e propriedade do Haras Springfi eld não decepcionou a 
equipe nem os turfi stas. Largou na frente, fez todo o train de corrida, recebeu em 
algumas partes do percurso carga de um rival, mas na reta oposta, H. Fernandes 
relaxou um pouco e Kopenhagen abriu boa margem, seguindo assim até o disco 
fi nal. Os criadores e proprietários Salomão Soifer e David Soifer (Haras Springfi eld) 
agradeceram o empenho de todo o time Springfi eld por mais uma perfeita exibição de 
Kopenhagen. Na Gávea, o cavalo somou a 11ª vitória, sendo a 5ª clássica, recebendo 
as atenções de André Boff  e Karina, treinador L. F. Vaz, Antenor Menegolo Neto, 
Anderson Stabile, Carolina Stabile e outros amigos e torcedores.

GP Delegações Turfísticas (G3) – Vetnil

Assista o replay 
desta vitória

UNBRIDLED'S SONG(USA) 
MIDSHIPMAN(USA)

FLEET LADY(USA)

VETTORI(IRE)   
LEFT HANDED

D'AMOUR

Jóquei: Henderson Fernandes
Treinador: Lúcio F. Vaz
Criador: Haras Springfi eld
Proprietário: HARAS SPRINGFIELD
Data: 27.06.2022 – Segunda – 1º Páreo
Distância: 2.100m (APv) – Gávea
Tempo: 2’14”22

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


HARAS THE BEST

PLANETA AZUL
Macho / Castanho / 2019

Clássico Imprensa (L.) – Jornal do Turfe 27 anos

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

Assista o replay
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=6UjcEPZG4FA


HARAS THE BEST

Clássico Imprensa (L.) – Jornal do Turfe 27 anos

Doze dias após vencer em 1.400 metros, o potro Planeta Azul foi 
inscrito pela equipe no Clássico Imprensa (L.-1300mAv) – Jornal do Turfe 27 
anos e levou a melhor contra oito adversários. Bem aguerrido nos 
treinamentos com M. Palhares (Boloinha), o filho de Flymetothemoon e 
Doçura (Northern Afleet), criado no Stud Eternamente Rio, largou em 7º e 
pouco se importou da luta entre os ponteiros. Na curva variante, melhorou 
para 4º ao natural. Na reta final, Planeta Azul entrou pela linha 6, 
ziguezagueou um pouco, mas logo foi ajustado por A. Gulart e disparou para 
alcançar o então ponteiro e livrar vantagem de pescoço no disco final. 
Reynaldo Tersitano Filho, titular do Haras The Best, recebeu seu campeão 
após a fantástica corrida ao lado do treinador M. Palhares (visivelmente 
emocionado), de Antonio Landim Quintella, criador Luis Felipe Brandão dos 
Santos, Waldyrzinho Lima (Chuck) dentre outros amigos e torcedores do Rio 
de Janeiro e do Nordeste. 



DICABRON
Castrado / Castanho / 2017

Mantido em excelente forma por L. Cury, o cavalo Dicabron aproveitou a presença de 
seu proprietário André Luiz Dumortout de Mendonça no Hipódromo da Gávea para garantir a 
sua terceira conquista na campanha, sendo a primeira no Rio de Janeiro. Sob o comando de M. 
Aguiar, Dicabron optou por correr na 2ª posição da largada até a reta fi nal. Quando começou a 
ser mexido, o fi lho de Gober e Dica do Dia (Wild Event), criação do Haras Cruz de Pedra, demorou 
mais do que gostaria e chegou a sobrar para 3º. Porém, quando acertou o passo, acelerou de 
forma avassaladora para assumir a ponta e obter a vitória por pescoço de vantagem. Após a 
conquista, Dicabron recebeu as atenções do titular André Luiz Dumortout de Mendonça, L. Cury, 
Fernando Cury, Sérgio, Leandro Mancuso Ramilo, Dylan, Tiago, Lucas e amigos. 

Assista o replay 
desta vitória

ANDRÉ LUIZ DUMORTOUT DE MENDONÇA

YAGLI(USA)
GOBER

VISA MAX

WILD EVENT(USA) 
DICA DO DIA

DITES MOI

Jóquei: Matheus Aguiar
Treinador: Leopoldo Cury
Criador: Haras Cruz de Pedra
Prop.: ANDRÉ LUIZ DUMORTOUT DE MENDONÇA
Data: 21.06.2022 – Terça – 5º Páreo
Distância: 1.500m (AM) – Gávea
Tempo: 1’35”33

https://www.youtube.com/watch?v=rYzUbTF74HU


HARAS VALE VERDE

FICHA TÉCNICA PEDIGREE

Macho / Castanho / 2017

Clássico Breno Caldas (L.) – Taça Criação e Turfe Gaúcho

Apresentado em forma atlética perfeita por R. Morgado Neto e conduzido na 
medida certa por W. S. Cardoso, que muito o conhece, o cavalo C'Est Possible obteve a 
primeira vitória graduada da campanha na semana do Grande Prêmio Brasil, no 
Hipódromo da Gávea. O filho de Victory is Ours e Utopia (First American), criado no 
Haras Vale Verde, ganhou o Clássico Breno Caldas (L.-1600mA) – Taça Criação e Turfe 
Gaúcho realizado no 3º páreo da reunião de sexta-feira, no Hipódromo da Gávea. O 
criador Zico Pamplona agradece o empenho dos profissionais do Haras Vale Verde e 
parabeniza Marcelo Botafogo, titular do Stud Fish Storm, pela primeira vitória clássica 
da farda,obtida através de C'Est Possible.

Assista o replay 
desta vitória

C ÉEST POSSIBLE´

https://www.youtube.com/watch?v=ia0IbiXYA6U


PEARL DO 
IGUASSU 

Fêmea / Alazã / 2019

O staff  do Haras Rio Iguassu tinha muitas expectativas na estreia de Pearl 
do Iguassu no Hipódromo da Gávea. Após vencer facilmente no Tarumã, a potranca 
estreou no prado carioca com excelente vitória. Eleita a favorita do público turfi sta, 
abriu a reunião de sábado no Jockey Club Brasileiro. Pearl do Iguassu saiu ligeira na 
baliza um, mas Valdinei Gil foi inteligente e amansou a potranca nos primeiros metros. 
Na entrada da reta fi nal, a cara branca foi levada para o meio da pista, engrenou 
com muita rapidez e confi rmou as expectativas. Antonio Oldoni no Paraná preparou 
no capricho a alazã, que é fi lha de Forestry e Energia Halo (Glória de Campeão), 
de criação do Black Opal Stud e marcou ponto para a farda do Haras Rio Iguassú 
na semana máxima carioca. Paulo e Sirlei Pelanda, Ana Paula Pelanda, Luis Felipe 
Pelanda e Carla (Haras Rio Iguassu) recepcionaram o campeão, ao lado do treinador 
Antonio Oldoni, Roberto Fonseca, Paulinho, Victor, Ari Perez, Jairo Martins, Jariel 
Martins, dentre outros muitos amigos e torcedores. Martins, dentre outros muitos amigos e torcedores. 

STORM CAT(USA)T 
FORESTRY(USA)

SHARED INTEREST (USA)

GLÓRIA DE CAMPEÃO 
ENERGIA HALO

SUPER ELETRIC

Assista o replay 
desta vitória

Jóquei: Valdinei Gil
Treinador: Antonio Oldoni
Criador: Black Opal Stud
Proprietário: HARAS RIO IGUASSU
Data: 25.06.2022 - Sábado - 1º Páreo
Distância: 1.500m (GM) - Gávea
Tempo: 1'30"61

https://www.youtube.com/watch?v=NKFLojIuS7Q


PINHAO DO 
IGUASSU

Macho / Castanho / 2019

Paulo Pelanda e Luiz Felipe Pelanda deram sequência às comemorações no domingo, ao 
verem Pinhão do Iguassu cruzar na frente no 4º páreo do Hipódromo da Gávea, carreira que inclusive 
levou o nome do Jockey Club do Paraná. O fi lho de Forestry e Que Festa (Wild Event) estreou na 
Gávea após duas colocações no Tarumã. O potro de 2 anos aprovou a pista de grama carioca e 
marcou outro ponto para o turfe paranaense. Pinhão do Iguassu não teve um bom pulo de partida 
e com isso fi cou na última posição. Na grande curva Waldomiro Blandi deu rédeas ao potro, que 
ganhou posições no fi nal do pelotão. Assim que entrou pela reta fi nal, atropelou pelo meio da pista 
e avançou com muita rapidez. Blandi fez posição para a foto no disco, passando com 2 ¼ corpos 
de vantagem. Pinhão do Iguassu é reservado do Haras Rio Iguassu e foi preparado pelo excelente 
Antonio Oldoni no Paraná. Pinhão do Iguassu conquistou a sua primeira vitória na campanha. Depois 
de Pearl do Iguassu no sábado, Paulo e Sirlei Pelanda, Ana Paula Pelanda, Luis Felipe Pelanda e Carla 
Pelanda (Haras Rio Iguassu) voltaram ao winner circle carioca durante o festival do Grande Premio 
Brasil 2022 mais uma vez, na tarde de domingo, para recepcionar Pinhão do Iguassu. A família estava 
acompanhada do treinador A. Oldoni, veterinário Dr. Mauricio Pontarollo, Ari Perez e muitos amigos 
de várias partes do Brasil.

STORM CAT(USA) 
FORESTRY(USA)

SHARED INTEREST (USA)

WILD EVENT(USA)
QUE FESTA

TOTAL NIGHT

Assista o replay 
desta vitória

Jóquei: Waldomiro Blandi
Treinador: Antonio Oldoni
Criador: Haras Rio Iguassu
Proprietário: HARAS RIO IGUASSU
Data: 26.06.2022 - Domingo - 4º Páreo
Distância: 1.500m (GM) - Gávea
Tempo: 1'33"39

https://www.youtube.com/watch?v=9WyqeDLANh4


ONDA DO 
IGUASSU 

Fêmea / Castanha / 2018

Depois das vitórias de Pearl do Iguassu e Pinhão do Iguassu, o time do Haras 
Rio Iguassu ainda vibrou com o desempenho fenomenal da potranca Onda do Iguassu, 
no 3º páreo da programação de segunda-feira, no Jockey Club Brasileiro. A fi lha de 
Hat Trick e Azarenka (Horse Greeley), reservada do Haras Rio Iguassu, simplesmente 
largou e acabou com o desafi o em 1.400 metros, na raia de areia pesada, abrindo 
excepcionais 16 ½ corpos. Mais uma excelente apresentação de A. Oldoni e condução 
precisa de V. Gil. A família Pelanda assistiu a exibição de Onda do Iguassu já no 
Paraná, mas diversos amigos e torcedores recepcionaram Onda do Iguassu no winner 
circle do Hipódromo da Gávea.

SUNDAY SILENCE (USA) 
HAT TRICK(JPN)

TRICKY CODE(USA)

HORSE GREELEY(USA)
AZARENKA

COUNT SEQUENCE(USA)

Assista o replay 
desta vitória

Jóquei: Valdinei Gil
Treinador: Antônio Oldoni
Criador: Haras Rio Iguassu
Proprietário: HARAS RIO IGUASSU
Data: 27.06.2022 – Segunda – 3º Páreo
Distância: 1.400m (AP) – Gávea
Tempo: 1’27”26

https://www.youtube.com/watch?v=fmHa7w9bYXs


NINA DO 
IGUASSU 

Fêmea / Castanha / 2017

A quarta conquista do Haras Rio Iguassu na semana máxima do Grande Prêmio 
Brasil aconteceu na 9ª carreira de segunda-feira, no Hipódromo da Gávea, através da égua 
Nina do Iguassu. A fi lha de Kodiak Kowboy e Flying Trip (Trippi), de criação e propriedade 
do Haras Rio Iguassu, largou em 2ª e fi cou vigiando de perto a ponteira desde a reta 
oposta, no contorno da grande curva e na entrada da reta fi nal. Com o talento de V. Gil e 
bem preparada por A. Oldoni, Nina do Iguassu embalou, emparelhou e passou a rival na 
altura dos 400 metros fi nais. A competidora seguiu fi rme para vencer sua quarta corrida, a 
segunda na areia carioca, com boa folga de 2 ½ corpos. A família Pelanda vibrou bastante 
direto do Paraná, enquanto Nina do Iguassu era recepcionada pelo treinador A. Oldoni, 
André Cunha, Janaina, Birico e diversos torcedores.

POSSE(USA) 
KODIAK KOWBOY(USA)

KOKADRIE(USA)

TRIPPI(USA)
FLYING TRIP(USA)

DAME SYLVIEGUILHEM(USA)

Assista o replay 
desta vitória

Jóquei: Valdinei Gil
Treinador: Antônio Oldoni
Criador: Haras Rio Iguassu
Proprietário: HARAS RIO IGUASSU
Data: 27.06.2022 – Segunda – 9º Páreo
Distância: 1.400m (AP) – Gávea
Tempo: 1’29”05

https://www.youtube.com/watch?v=eMg6dGf6s2Y


RENNES
Fêmea / Castanha / 2019

Amigos desde a época do Colégio Santo Inácio, Pedro Laudo de Camargo e José Carlos 
Romeiro decidiram criar o Stud Inacianos e comemoraram a primeira vitória da farda justamente 
na semana máxima do turfe brasileiro, no 2º páreo de sábado. Depois de conquistar duas boas 
colocações, chegou a vez da potranca Rennes cruzar o disco na primeira posição. A fi lha de Salto 
e Grand Ocean (Setembro Chove), criação do Stud Chesapeake, não tomou conhecimento de 
suas adversárias. O jóquei A. Correia posicionou a potranca entre as 4ª e 5ª colocações durante 
o percurso. Logo que entraram pela reta de chegada, Rennes avançou com muita rapidez pelo
lado de fora e logo dominou as ações. No disco, passou com vantagem de 4 corpos sobre a
2ª colocada. C. Morgado Neto apresentou de forma exuberante a campeã, que alcançou seu
primeiro triunfo com as cores do Stud Inacianos. A castanha mostrou ter categoria para alçar
vôos maiores. Os sócios e amigos Pedro Laudo de Camargo e José Carlos Romeiro recepcionaram
Rennes com Filipe Laudo de Camargo e treinador C. Morgado Neto.

PIVOTAL(GB)
SALTO (IRE)

DANZIGAWAY (USA)

SETEMBRO CHOVE  
GRAND OCEAN

BOMBILLA

Jóquei: Alexandre Correia
Treinador: Cosme Morgado Neto
Criador: Stud Chesapeake
Proprietário: STUD INACIANOS
Data: 25.06.2022 - Sábado - 2º Páreo
Distância: 1.500m (GM) - Gávea
Tempo: 1'30"34

Assista o replay 
desta vitória

STUD INACIANOS

https://www.youtube.com/watch?v=2F9hKXnrel0


KNIGHT WINNER 
Macho / Alazão / 2017

Prova Especial Mensageiro Alado – versão A
O proprietário José Paulo Scorsatto Elias, mais conhecido como ‘Graxa’, não costuma passar o 

festival do Grande Prêmio Brasil em branco e nesta última edição tratou de vencer uma carreira. Dessa vez 
foi o cavalo Knight Winner quem buscou a conquista. O fi lho de Courtier e Express Winner (Pioneering), 
criação do Haras dos Girassóis, saiu pela baliza 12 e acelerou mais rápido, para conseguir alcançar o 
‘cotovelo da curva’ em 2º. Seu piloto W. S. Cardoso foi perfeito e assim que ambos apontaram no tiro 
direto, Knight Winner foi acionado e partiu para cima da ponteira. Em duelo emocionante, apenas no 
disco foi defi nido, com Knight Winner livrando cabeça. Graxa foi buscar seu Knight Winner na raia, junto 
com o treinador R. Morgado Neto. Na foto da conquista, o titular José Paulo Scorsatto Elias recepcionou 
seu campeão com sua equipe e diversos amigos e torcedores, em especial do Sul do país.

PIONEEROF THE NILE(USA)
COURTIER(USA)

SOOTHING TOUCH(USA)

PIONEERING(USA)   
EXPRESS WINNER

SEDUCE MINISTER

Jóquei: Wesley Silva Cardoso
Treinador: Roberto Morgado Neto
Criador: Haras dos Girassóis
Proprietário: JOSÉ PAULO SCORSATTO ELIAS
Data: 25.06.2022 - Sábado - 8º Páreo
Distância: 1.000m (GM) - Gávea
Tempo: 56"86

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=6j9vx5mdjc8


BOLD KIN
Macho / Castanho / 2016

JUMP START(USA)
BOLD START(USA)

DORKY(USA)

PUBLIC PURSE(USA)
UNEVERKNOW

PARAPATIBUM

Jóquei: Wilkley Xavier
Treinador: Fabrício Borges
Criador: Stud Daltex
Proprietário: STUD VERSIANI
Data: 25.06.2022 - Sábado - 10º Páreo
Distância: 1.400m (GM) - Gávea
Tempo: 1’23"83

Bold Kin largou junto aos paus e viu seus adversários correndo para frente no 10º 
páreo da reunião especial de sábado, no Hipódromo da Gávea. No 5º posto, o fi lho de Bold 
Start e Uneverknow (Public Purse), criado no Stud Daltex, manteve-se perto da cerca interna. 
Na grande curva, Bold Kin sobrou para a última posição, mas Will Xavier não se importou, pois 
sabia da qualidade de sua montaria. Antes de entrar na reta fi nal, Bold Kin foi tirada de junto da 
cerca interna, foi para a linha 5 e buscou a 6 para ter caminho livre. Braçadas largas e rápidas 
fi zeram o cavalo do Stud Versiani assumir a ponta nos 300 fi nais, deixando a luta pela dupla. No 
momento da foto da vitória, Versiani recebeu seu campeão Bold Kin acompanhado do treinador 
F. Borges e de diversos amigos de várias partes do Brasil, comprovando que o turfe une.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=ADs2BYD2brw


FRANCIMAR BALADA

STUD RIO-RECIFE

Macho / Alazão / 2018

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

A parceria entre Márcio e Plínio criou o Stud Rio-Recife, que no primeiro dia de corridas na semana 
máxima carioca, tratou de ir para o disco com diversos amigos e torcedores. Coube ao potro Francimar Balada ditar 
o ritmo da alegria dos sócios. Sob o comando de B. Queiroz e levado à raia no capricho de L. J. Reis, Francimar
Balada largou em 4º, mas antes de entrar na grande curva, já ocupava o 2º lugar, mostrando que lutaria pela vitória.
O filho de Courtier e Estrela Punk (Mastro Lorenzo), criação da Coudelaria Bob Mussi, entrou a reta final e foi
decidido brigar pela vitória. Assumiu a liderança apenas nos 150 metros finais e precisou ter reservas para aparar
o ataque de um inimigo. No disco, vitória de Francimar Balada por ½ corpo, confirmando o favoritismo. Para
recepcionar o vencedor Francimar Balada, estiveram presentes no winner circle os sócios Márcio Passarinho e
Plínio (Stud Rio-Recife) acompanhados do treinador L. J. Reis com o neto Davi Lucca e o filho Lucas Reis, veterinária
Dra. Daniela Bartoli, Nilson Lima, Marcinho, JC, Gargamel e diversos torcedores do Nordeste e do Sudeste.

Assista o replay
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=NdwIg6BNmOU


STUD PSI RECIFE

SIR LELO
Macho / Castanho / 2019

FICHA TÉCNICA

Assista o replay
desta vitória

A torcida nordestina que esteve presente na sexta-feira no Hipódromo da Gávea vibrou bastante com os resultados 

obtidos. Depois de Francimar Balada ganhar o 2º páreo para o Stud Rio-Recife, eis que na 5ª prova do dia foi a vez de Sir Lelo obter 

sua primeira vitória aos 2 anos. O filho do brasileiro Chronnos e De Capa (Public Purse), criação de Saulo Ferreira da Luz (também 

seu proprietário), foi preparado por J. A. Borioni. Sir Lelo largou ligeiro e na frente, com outros dois inimigos, mas acabou optando 

por atuar em 2º. Na curva variante, o jóquei M. Gonçalves estava no '5º andar', sem preocupações com os adversários. Quando 

apontou a reta final, Sir Lelo foi acionado e tratou de escrever sua história como favorito da prova. Foram 10 corpos de vantagem 

na primeira vitória da campanha em apenas duas saídas. De parabéns o Stud PSI Recife, dos sócios Plínio, Saulo (também criador) 

e Lelo, que marca sua primeira conquista como proprietário. Na concorrida foto, os sócios do Stud PSI Recife, Saulo Ferreira da Luz, 

Plínio e Saulo, receberam Sir Lelo acompanhado de Gargamel, Marcinho, JC, entre outros amigos e torcedores.

PEDIGREE

https://www.youtube.com/watch?v=8koxULX_Y_w


Marcio Passarinho viveu excelente semana no turfe carioca, pois além de vencer com 
sócios, também viu a farda do Stud Família Passarinho cruzar na frente no Hipódromo da Gávea. 
Logo após o GP Brasil ser corrido, um show de drones foi realizado e na sequência Regal 
Lavínia entrou na raia carioca. A fi lha de Redattore e Angel Carina (Elusive Quality), criação 
da Coudelaria Monte Parnaso, tratou de buscar o 4º lugar, perto da cerca interna, logo após a 
largada. Atuou em 5ª durante a reta oposta, mas quando entrou na reta fi nal, B. Queiroz tratou 
de tirá-la de junto da cerca e passou a exigi-la pela linha 5. O resultado foi a terceira vitória 
de Regal Lavínia, que trouxe mais esta alegria para o Stud Família Passarinho. É preciso um 
agradecimento especial ao Marcus Aurélio, que apresentou os cavalos em grande forma atlética. 
O tempo para o percurso foi 1’27”29.

ROI NORMAND (USA)
REDATTORE

POLITICAL INTRIGUE (CAN)

ELUSIVE QUALITY(USA) 
ANGEL CARINA

NEWLY WED

Jóquei: Bruno Queiroz
Treinador: Marcus Aurélio 
Criador: Coudelaria Monte Parnaso
Proprietário: STUD FAMÍLIA PASSARINHO
Data: 26.06.2022 – Domingo – 8º Páreo
Distância: 1.400m (GM) – Gávea
Tempo: 1’27”29

REGAL LAVÍNIA 
Fêmea / Alazã / 2017

STUD FAMÍLIA PASSARINHO

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=U1itRnXG_0M&t=3s


DRAWING

DIEGO F. CHAVES/JAIRO S. DE ALMEIDA

Macho / Castanho / 2019
Prêmio Turfe Em Revista

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

A coragem e confiança dos sócios Diego Chaves e Jairo de Almeida no potro Drawing, vencedor de duas corridas no 
Cristal, fizeram com que o corredor fosse levado para o Rio de Janeiro. Logo na semana máxima do turfe carioca, o filho de 
Koller e Margarida Light (Prince Dodge), criação do Haras Alves Teixeira, tratou de estrear. Mantido em forma por A. S. Garcia, 
Drawing largou em 4º, mas chegou a melhorar para 3º ao entrar na curva variante. Na reta final, Drawing seguia em 3º, sem 
animar, foi quando o líder mundial o fez trocar de mão e o potro disparou para vencer com folga de cabeça sua terceira corrida, 
sendo a primeira no Hipódromo da Gávea. A corrida vencida por Drawing foi o Prêmio Turfe Em Revista e a editora Karol 
Loureiro aproveita o ensejo para agradecer à lembrança da diretoria do Jockey Club Brasileiro durante as festividades do GP 
Brasil 2022 e também para parabenizar os sócios Diego Chaves e Jairo de Almeida, suas respectivas esposas, além da equipe 
pela perfeita desenvoltura de Drawing na carreira.

Assista o replay
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=Rgrlr0tLNr0


LUCA MARTINS BALDI

FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

COCO BONGO
Castrado / Castanho / 2017

Prêmio Edgar Abip Miuza - 63 anos de Rádio

Coco Bongo encarou prova com 11 adversários no 8º páreo da programação especial de sexta-feira, durante as 
festividades do Grande Prêmio Brasil 2022. Bem conduzido por B. Queiroz, o defensor de Luca Martins Baldi fez boa largada e 
na reta oposta assumiu o 4º posto. Ao entrar na reta final, o filho de Glória de Campeão e Água de Coco (Our Emblem), criação 
do Haras Fronteira P.A.P., recebeu rédeas do piloto e mostrou o ótimo preparo adquirido nos treinos com B. Ulloa: assumiu o 
2º posto e foi dar caça à ponteira. Em final muito forte, Coco Bongo alcançou o disco em 1º em sua 5ª vitória, abrindo 1 ¼ 
corpo de vantagem. No winner circle, Luca Martins Baldi com a esposa Renata e a filha Gabriela recepcionaram seu Coco 
Bongo ao lado do homenageado da carreira Edgar Abip Miuza, dos amigos Marcel e Bruna, além da família Queiroz, Antônio 
Quintella, veterinária Dra. Daniela Bartoli, Ulisses Carneiro, B. Ulloa, Juliana Dias, dentre outros amigos e torcedores.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=IhiUxWN1R3w


STUD INSTANTE MÁGICO

FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

Depois realizar boas atuações, Bob Will ficou maduro na turma e sua hora chegou no 1º páreo da reunião 
de domingo no Jockey Club Brasileiro. Muito bem preparado no CT Gávea por Vitor Paim, o defensor do Stud Instante 
Mágico abriu a programação especial de domingo. Contando com toda a experiência de Jorge Ricardo, Bob Will 
assistiu de perto os ligeiros. Na reta de chegada foi levado a raia 4 e quando acionado por Ricardinho travou dura 
batalha com o favorito da prova. Dominou o desafio nos últimos metros e no disco passou com vantagem de ¾ de 
corpo. O filho de Catch A Flight e Catch A Wave (Wild Event) é de criação da Coudelaria Bob Mussi, e voltando a 
competir na pista de grama, conquistou sua primeira vitória na campanha. Na foto, Paulo Emilio com o filho 
Alcebíades  (Stud Instante Mágico) acompanhados do treinador V. Paim, veterinário Flávio Geo, João Gabico, 
Fernando Perche, Thiago Godoy, Rinaldo, entre outros torcedores e amigos do turfe.

BOB WILL
Macho / Castanho / 2019

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=D2l3VNM_otE


‘’PRECOCIDADE e QUALIDADE 
CORREM LADO A LADO’’

RAPTOR’S
Macho / Castanho / 2019

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

A farda do Haras do Morro, leia-se Sinval Domingues de Araujo e Diogo Araújo, não poderia passar em branco no festival do 
GP Brasil. O potro Raptor's estreou em fevereiro no hipódromo de Cidade Jardim, chegou na 2ª colocação e o treinador A. 
Menegolo Neto preparou no capricho para reaparecer em grande forma. O jóquei H. Fernandes logo tratou de assumir a 
ponta e colar na cerca interna. Na altura dos últimos 300 metros Raptor's despachou seus adversários, disparou com muita 
desenvoltura e no disco passou com 5 ¼ corpos de vantagem. O potro reservado do Haras do Morro venceu de ponta a 
ponta e mostrou que tem carreira para competir nas principais provas do calendário nacional. O filho de Hat Trick e Eurotrip 
(Wild Event) alcançou sua primeira conquista na campanha, logo em sua estréia no hipódromo da Gávea. Na foto da primeira 
vitória, Raptor's foi recepcionado por Sinval Araújo, Diogo Araújo e Kelly Paiva (Haras do Morro), treinador A. Menegolo 
Neto, Arthur Fonseca, Jairo Martins, André Boff  e muitos torcedores e amigos da coudelaria.

Assista o replay
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=-_AQqNfeAn4


OLYMPIC LOUISIANA 
Fêmea / Castanha / 2018

Sergio Coutinho Nogueira, titular do Haras Regina, não participou das festividades 
do Grande Prêmio Brasil 2022 no Hipódromo da Gávea, porque estava acompanhando in loco 
seus cavalos que atuam no Uruguai. Porém, seus corredores trataram de deixar suas marcas 
no festival brasileiro, como foi o caso de Olympic Louisiana no 9º páreo da programação de 
domingo. A fi lha de Drosselmeyer e Lady of War (War Chant), de criação e propriedade do Haras 
Regina, após a largada, optou por correr na 5ª colocação e assim fi cou. Já na grande curva, 
buscou caminho livre com W. Blandi pela linha 3. Nos últimos 350 metros, Olympic Louisiana 
dominou a carreira e venceu o desafi o, sendo sua segunda conquista na campanha. 

Assista o replay 
desta vitória

DISTORTED HUMOR(USA)
DROSSELMEYER(USA)

GOLDEN BALLET(USA)

WAR CHANT (USA) 
LADY OF WAR(USA)

POTRA FABULOUS(ARG)

Jóquei: Waldomiro Blandi
Treinador: Luiz Esteves
Criador: Haras Regina
Proprietário: HARAS REGINA
Data: 26.06.2022 – Domingo – 9º Páreo
Distância: 1.600m (GM) – Gávea
Tempo: 1’40”49

https://www.youtube.com/watch?v=P63xhQP9mdY


OSCARITO
Macho / Castanho / 2018

SUNDAY SILENCE (USA)
HAT TRICK(JPN)

TRICKY CODE(USA)

FIRST AMERICAN(USA)
THAT SUNDAY

TALE E QUALE

Jóquei: Wesley Silva Cardoso
Treinador: Roberto Morgado Neto
Criador: Haras Figueira do Lago
Proprietário: HARAS FIGUEIRA DO LAGO
Data: 26.06.2022 – Domingo – 10º Páreo
Distância: 1.600m (GM) – Gávea
Tempo: 1’39”29

Oscarito foi o último a entrar no partidor do 10º páreo, durante o belíssimo festival 
do Grande Prêmio Brasil 2022 realizado no domingo. O fi lho de Hat Trick e That Sunday 
(First American), de criação e propriedade do Haras Figueira do Lago, largou em 3º, mas 
sobrou para 5º ainda na reta oposta e assim fi cou até entrar na reta fi nal. Para fugir de 
percalços, W. S. Cardoso o levou para a linha 4 e o fez avançar. Oscarito obedeceu e assim o 
fez, mas quando dominou o páreo faltando 200 metros para o disco, o ponteiro Campelipe 
abriu para direita e houve um encontro entre ambos. No disco, diferença de pescoço e a 
Comissão de Corridas decidiu pela vitória de Oscarito, que alcançou a segunda conquista da 
campanha e foi recepcionado pelo treinador R. Morgado Neto, veterinário Christian Schleigel, 
Fernando Perche, André Villela, Raphael Campos e Tete Morgado, Joaquim Antunes, Marcelo 
Botafogo, Jean Pierre entre outros torcedores do Haras Figueira do Lago.

Assista o replay 
desta vitória

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


HARAS ALVES TEIXEIRA

Macho / Castanho / 2018

CAPTAIN DOLLAR
Uma estreia de craque fez o potro Captain Dollar no encerramento da especial reunião de domingo, no Jockey Club 

Brasileiro, dia que o GP Brasil comemorou 90 edições. Captain Dollar saiu pela linha 12, encarando mesmo número de 
adversários e logo assumiu a ponta. Com um tranquilo B. Queiroz no dorso, o filho de Billion Dollar e Best da Purotrato (Dedi 
Light), de criação e propriedade do Haras Alves Teixeira, não deu a menor chance aos seus inimigos, abrindo vantagem e 
fazendo com que o locutor Fernando Cury avisasse na narração: vão pegar só na ducha! Após estrear com vitória por 6 ¾ 
corpos, Captain Dollar foi recepcionado pelos titulares do Haras Alves Teixeira, o casal João Alves Teixeira e Carolina 
Rebesquine Teixeira com os filhos Joana Resbequine Teixeira e Fernando Rebesquini Teixeira, acompanhados do treinador L. 
J. Reis e Érica, Lucas Reis, Davi Lucca, família Queiroz, Graxa, dentre outros amigos e torcedores da farda. Captain Dollar
fechou com chave de ouro a tarde/noite de domingo e deverá estrear na esfera graduada nos próximos compromissos.

Assista o replay 
desta vitória

FICHA TÉCNICA

https://www.youtube.com/watch?v=x2qGFTDaTMc


HARAS EREPORÃ

Fêmea / Castanha / 2019

FESTULA

FICHA TÉCNICA

A família Arioli se fez presente no festival do Grande Prêmio Brasil 2022 através do Haras Ereporã. Na 
segunda-feira, Festula estreou como gente grande nos 1.100 metros da raia de areia pesada. Inscrita por L. F. 
Vaz, a filha de Kentuckian e Zayana (Tiger Heart), de criação e propriedade do Haras Ereporã, largou na frente e 
ensinou o caminho às adversárias. Na reta final, Festula chegou a ser ameaçada e encarou um duelo 
interessante. M. Gonçalves soube dosar com perfeição a potranca, que livrou-se da inimiga e cruzou o disco com 
folga de 2 corpos em sua segunda vitória da campanha, sendo a primeira no Hipódromo da Gávea. O locutor 
Thiago Guedes fez questão de mencionar o nome do Beto Arioli no momento que Festula garantiu a conquista. O 
titular agradeceu o empenho de todos os envolvidos no CT Lost Love pela estreia perfeita de Festula.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=WmhU8wv5eT0


QUE BIANCA
Fêmea / Castanha / 2019

Um momento especial viveu o Haras Di Cellius na semana máxima do turfe carioca, a 
do GP Brasil: estreou, e com vitória, a belíssima potranca Que Bianca, uma fi lha do craque das 
retas West By East, na mãe do Habille Bobby, a Habille Bianca. Mas não foi só, tratou-se da 
primeira vitória que o sucessor do exemplar Haras Di Cellius, Rodrigo Krutzmann, presenciou 
como proprietário. Após uma direção com frieza do V. Gil e apresentação do fenômeno L. 
Esteves, sempre acompanhado da excelente Dra. Adriana Lioi, Que Bianca foi recebida na 
foto da vitória pelo próprio Rodrigo, com os amigos Jorge Olímpio, Lucas Eller, Diogo Vianna 
(Coudelaria Atafona), Gabriel Lottici (Haras Nijú), André Cunha e torcedores da farda. Sentida 
a ausência da Ana Elisa Krützmann.

BLADE PROSPECTOR 
WEST BY EAST

HURIYAH

MASTRO LORENZO
HABILE BIANCA

BIANCA FIGHTER

Assista o replay 
desta vitória

Jóquei: Valdinei Gil
Treinador: Luiz Esteves
Criador: Haras Di Cellius
Proprietário: HARAS DI CELLIUS
Data: 27.06.2022 – Segunda – 6º Páreo
Distância: 1.100m (APv) – Gávea
Tempo: 1’08”58

https://www.youtube.com/watch?v=AVgXpewPc-Y
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Es Líder em Maroñas!Es Líder em Maroñas!

  47 produtos em idade de corrida: 47 produtos em idade de corrida: 

24   já    24   já    correramcorreram 51%51%

11    já11    já ganharamganharam 23%23%

22 Filhos de WAR SECRETARY22 Filhos de WAR SECRETARY

já ganharam e/ou colocaram =  47%já ganharam e/ou colocaram =  47%

Alojado no Haras San Francesco, SP

Inf.:  Dr. Fábio H. da Silva (19) 99794-4939

Amarildo Silva (11) 99810-7093

replay





FLOR DO 
PAMPA 

Criada nos campos vitoriosos do Haras Nijú, a égua Flor 
do Pampa tratou de encerrar as festividades de sexta-feira, 
no Hipódromo da Gávea, durante a semana máxima do Grande 
Prêmio Brasil. A filha de Benny The Bull e Alma Pampeana (Put 
it Back), de criação e propriedade do Haras Nijú, encarou 10 
adversários, mas foi muito bem apresentada por L. Esteves, além 
de contar com a direção do aprendiz B. Melo. Flor do Pampa 
largou, tomou a ponta e encarou forte duelo da reta oposta até 
a entrada da reta final, quando trocou de mão e deu adeus aos 
inimigos. No winner circle, festejaram a terceira vitória de Flor do 
Pampa o casal Gabriel Filho (Bibinho) e Daniela com a pequena 
Antonella, acompanhados de Elias Monteiro com a família, João 
Gabico, dentre outros amigos e torcedores.

Fêmea / Castanha / 2015
Benny The Bull(Usa) e  Alma 

Pampeana por Put It Back(Usa)
Assista o replay 

desta vitória

https://www.facebook.com/gabriel.harasniju.5
https://www.instagram.com/harasniju/
https://www.youtube.com/watch?v=4JROpc6Xk8E
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