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VEM PRO JOCKEY DE SOROCABA!

O informativo Jockey Club de Sorocaba tem caráter puramente promocional, sendo definitivas as decisões da Comissão de Corridas.

É A VENCEDORA
GP CAMPEÃO DOS CAMPEÕES

2018
FÊMEA DE JOÃO JOSÉ DE BARROS VENCE FÁCIL
E FAZ O NOVO RECORDE PARA OS 365 METROS
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• MAIORES PRÊMIOS • PAGAMENTOS EM DIA • ANTIDOPING TOTAL • ESPORTE LIMPO
• BOAS PRÁTICAS ANIMAIS • RESPEITO AO PROPRIETÁRIO

INVEJA LAKE
OBS.: O RESULTADO  

OFICIAL SERÁ 
CONFIRMADO APÓS 
O RESULTADO DOS 

EXAMES ANTIDOPING



Quando as portas do partidor se abriram, no 7º 
e último páreo da última reunião de 2018, o público 
presente no Jockey Club de Sorocaba se levantou 
para acompanhar os 5 dos melhores animais em 
atividade hoje no Brasil.  Porém, na metade da cor-
rida, já podia-se ver quem seria a grande vencedora 
do GP Campeão dos Campeões: Inveja Lake (Grani-
te Lake x Rockin The Tetons, por Tolltac).

Esta égua de 3 anos arrancou como um foguete 
e cruzou o disco final com 2 corpos e meio do segun-
do colocado, o que resultou ainda o título de nova 
recorista da distância de 365m: 19,053s e índice 
AAAT 114. Inacreditável! Inveja Lake é de proprieda-
de de João José de Barros, criação do Haras São 
Matheus e foi mantada por A Gomes. 

Num segundo lugar disputadíssimo, Over The 
Moon (Panther Mountain x First Regards, por First 
Place Dash), do Haras Weisheimer e criação de Éri-
co Braga, chegou apenas 6 milésimos de segundo à 
frente de Yoyo Verde (No Secrets Here x Orly Vista, 
por Nordick Only VM) de propriedade do Stud dos 
Amigos e criação do Haras Vista Verde. Realmente 
emocionante! 

Abrilhantando ainda mais o Grande Prêmio, 
quem estava presente ao Jockey e realizou a entre-
ga do troféu aos vencedores, foi nada mais, nada 
menos do que Butch Wise, o presidente da AQHA 
(American Quarter Horse Association),  a maior as-
sociação de cavalos do mundo.

Inveja Lake venceu com facilidade e é a nova recordista dos 365m

Butch Wise e Érico Braga com o troféu do GP Campeão dos Campeões



EDITORIAL

PRESIDENTE DA AQHA:
100% APOIO AO JOCKEY CLUB

DE SOROCABA

Mauro Eli Zaborowsky
Presidente do Jockey Club de Sorocaba

Marcos Zaborowsky, Butch Wise, Marcos Sá, Mauro Zaborowsky e VInce Genco

Durante 4 horas neste domingo, realizamos 
uma reunião com o Presidente da AQHA (American 
Quarter Horse Association) – maior associação de 
cavalos do mundo: BUTCH WISE. Ele é também o 
Diretor Geral do LAZY E RANCH, um dos mais im-
portantes Centros de Reprodução, preparação de 
animais, criação e treinamento nos Estados Unidos.

Quem já foi para lá, conhece a grandeza da ope-
ração do LAZY E RANCH e o que representa na in-
dústria do Quarto de Milha de Corrida.

BUTCH WISE conhece o mercado mais que qual-
quer pessoa do planeta. O LAZY E RANCH que diri-
ge, sabe definitivamente o que é bom para o merca-
do.  Fala com criadores, treinadores, proprietários. É 
o elo da cadeia. Junte a isso, a liderança da maior 
Associação de cavalos do mundo, conclui-se que é 
alguém a ser ouvido.

Mesmo com meus 30 anos de criação e partici-
pação nas Corridas, nas Diretorias do Jockey Club 
de Sorocaba e da ABQM, tivemos a humildade de 
compartilhar com BUTCH WISE o que fizemos no 
Jockey Club de Sorocaba em 2018 e as sugestões 
para 2019.

BUTCH WISE parabenizou a coragem, determi-
nação da Diretoria e da Comissão de Corridas. Sa-
lientou que, como nos EUA, vamos receber críticas, o 
que é normal, de pessoas que às vezes não conse-

guem ver o “filme” e olham só a “fotografia”. Tiveram 
muita pressão nos Estados Unidos, mas disse que 
nosso foco é igual ao deles e isso mostra que esta-
mos no caminho certo.

O TURFE precisa mostrar-se limpo, sério, para 
atrair novas pessoas, ao invés de “perder pessoas”, 
para isso, ou nós eliminamos os medicamentos ou 
os medicamentos acabam com o TURFE.

Se o controle antidoping não for extremamente 
rígido, não haverá proprietários nem apostadores, 
porque ninguém quer ser enganado. Tem que ven-
cer o melhor cavalo, o melhor jóquei, o melhor trei-
nador e nunca o melhor medicado!

O mundo todo é contra drogas no esporte. Essa é 
a nossa bandeira para termos mais gente boa par-
ticipando das corridas no Jockey Club de Sorocaba.

BUTCH WISE manifestou total apoio ao Jockey 
Club de Sorocaba e fará todo emprenho para que 
a AQHA seja parceira cada vez mais do Jockey Club 
de Sorocaba – DRUGS FREE.





PROGRAMAÇÃO ESPECIAL,
RECORDES E HOMENAGENS

MARCAM ÚLTIMA REUNIÃO DO ANO
Encerrando as corridas de 2018, o Jockey Club 

de Sorocaba contou com uma programação es-
pecial. Após uma noite de muita chuva na região, a 
tarde nublada do dia 24/11 teve início às 12h, com 
o Páreo Profissionais do Turfe (275m). Jirua Appe-
als RIL (Appeals King Special x Prime Winner, por 
Holland Ease) do Haras Weisheimer e criação do 

Jirua Appeals RIL vencendo o páreo Profissionais do Turfe

Corona Tac WA - novo recordista dos 275m

Diretoras do GPACI entregaram o troféu ao aniversariante do dia

Haras Weisheimer na comemoração da vitória

camarotes será revertida ao hospital. E com o nome 
do hospital, o segundo páreo, às 12:30h contou com 
um bela vitória de Corona Tac WA (Corona For Me 
x Genoma Daring, por Tolltac Daring) que quebrou 
o recorde dos 275m vencendo com a marca de 
15,013s, dando um merecido presente à seu proprie-
tário, Roberto Sylvio Abdalla, aniversariante do dia. 
Corona Tac WA foi montado por J D Pereira e trei-
nado por A Marques. Na segunda colocação ficou 
Revanche da Shalakô (Gold Medal Jess x Genoma 
Daring, por Tolltac Daring) de Ingrid Cristel Sacknus 
e criação de Fernando Muniz de Souza.

Haras Primavera chegou em primeiro com a marca 
de 15,214s, tendo V B Silva no preparo e L S Pereira 
como jóquei.

Junto às corridas, o Jockey Club de Sorocaba 
promoveu uma Feijoada Solidária em prol do Hospi-
tal GPACI (Grupo de Pesquisa e Assistência ao Cân-
cer Infantil) onde parte do valor das ingressos nos 



Para a entrega do troféu foram convidadas a 
Sra. Maria Lucia Neiva de Lima, vice-presidente do 
Hospital GPACI e Sra. Maria Cecília Affonso, diretora 
financeira do Hospital. Logo após a foto da vitória, 
elas receberam uma placa de homenagem do Jo-
ckey pelo belíssimo trabalho desenvolvido na luta 
contra câncer infantil em Sorocaba e Região, reafir-
mando a parceria do Jockey com a entidade.

O terceiro páreo também foi uma homenagem, 
desta vez ao vereador da Cidade de Sorocaba, o 
Sr.  João Donizete Silvestre. O páreo que levou o 
seu nome foi vencido com autoridade pela égua No 
Control Kas RLT (Kas On Fly x Zinia Fidash SA, por 
Fishers Dash) de criação e propriedade de Ralph 
Lima Terra. Foi a guiada por V A Souza e treinada 
por M Arteman.

O ilustre vereador foi convidado para a entrega 
do troféu e em seguida recebeu homenagem do Jo-
ckey pelo trabalho desenvolvido na comunidade em 
que o hipódromo está inserido e pela defesa dos es-
portes equestres na cidade.

Entrevista com Beto Abdalla após a conquista do novo recorde

Vitória de No Control Kas RLT de Ralph Lima Terra

Entrega do troféu pelo vereador

Vereador João Donizete recebe homenagem do JockeyDiretoras do GPACI recebem homenagem do Jockey

Vereador discursou em agradecimento ao Jokcey





Na sequencia das corridas da tarde, o quarto 
páreo - Maria Cecília Affonso - teve uma chegada 
espetacular com a vitória de Secret Easy MRL (No 
Secrets Here X Corona Facil, por Corona Cartel) 
de propriedade de Nana Perotto e criação do Ha-
ras Portofino, guiado por J Pereira e com J Silva no 
preparo.

Com 4 milésimos de segundo atrás veio Dashing  
Montain MRL de Silvia Maria Pincinato Dollo e cria-
ção também do Haras Portofino.

O quinto páreo - Maria Lúcia Neiva de Lima - 
também teve uma emocionante chegada. Quem 
venceu a disputa foi Libbys Chicks (Chicks Boudro X 
Libbys Feature, por Feature Mr Jess) de proprieda-
de e criação do Haras São Matheus. Ela foi pilotada 
por R Pereira e treinada por M C Cruz.

Libbys Chicks chegou 7 milésimos a frente de 
New Secrets (No Secrets Here X Worldly Ways, por 
Strawfly Special) do Haras Mantovani e criação  do 
Haras Flor do Campo, que ficou com a segunda co-
locação.

O sexto e penúltimo páreo da tarde, foi em ho-
menagem ao Deputado Federal eleito por São Pau-
lo para seu segundo mandato, o Capitão Augusto.

Num páreo bem disputado, Special Granite 
(Granite Lake x Dominique Special SA, por Strawfly 
Special) se deu melhor entre os 7 competidores. De 
propriedade do Stud JSS e criação de Érico Braga, 
Special Granite marcou 15,038s para os 275m.

Representando o Capitão Augusto, quem realizou 
a entrega do troféu aos vencedores e recebeu uma 
homenagem especial do Jockey ao parlamentar, foi 
a Sra. Andreia Rosa, esposa do Capitão que estava 
acompanhada de Ana Paula Rosa, irmã e assessora 
do deputado.

Vitória de Secret Easy MRL de Nana Perotto, do Ceará

Libbys Chicks venceu o 5º páreo

Special Granite vencendo o páreo Deputado Capitão Augusto

Representando o Capitão, esposa e irmã entregaram o troféu

E receberam homenagem do Jockey Club de Sorocaba





RÁPIDAS!

RECONHECIMENTO À COMISSÃO DE CORRIDAS 
DO JOCKEY CLUB DE SOROCABA

COMUNICADO DA
COMISSÃO DE CORRIDAS*

Todo juiz é sempre criticado.
A Comissão de Corridas do Jockey Club de So-

rocaba passou pelo rigoroso teste de qualidade no 
de 2018 e foi aprovada com louvor. Desde o Torneio 
Início até o Grande Prêmio Campeão dos Campeões 
foi testada a exaustão e de forma clara, transparen-
te, comprometida, decidiu com primor.

Nossa Comissão é formada por um time de alto 
conhecimento, competência e imparcialidade.

NILSON GENOVESI: conhece corridas desde a 
“barriga da mãe”. É leiloeiro e faz praticamente todos 
os leilões dos principais haras de corrida do Brasil.

ALEXANDRE: há mais de 20 anos no Jockey Club 

A Comissão de Corridas volta à informar que, por 
contratempos alheios à nossa vontade, na Universi-
dade de Davis, na Califórnia, em razão de problemas 
climáticos e outros, ainda não é possível divulgar os 
resultados oficiais dos GP’s Consagração e Taça de 
Ouro.

A Comissão de Coriidas segue monitorando o as-
sunto e aguarda solução para breve.

Informamos também que, por acreditarmos na 
regularização da situação por lá, enviaremos, con-
forme já anunciado, as amostras dos animais fina-
listas do GP Campeão dos Campeões.

Em tempo, por ser a última reunião do ano, mais 
uma vez em caráter excepcional, serão coletados 
TODOS os animais do GP CAMPEÃO DOS CAMPE-
ÕES.

* Comunicado divulgado em 23/11
“As aulas devem ser retomadas e os campus de 

Davis e Sacramento estão programados para es-
tarem totalmente abertos na segunda-feira, 26 de 
novembro, após mais de uma semana de cancela-
mentos e fechamentos causados pela fumaça da de-
vastadora do Camp Fire em Butte County.

Funcionários do campus fizeram anúncios de fe-
chamento diário de 14 a 16 de novembro e um anún-
cio de encerramento no fim de semana de 17 a 18 de 
novembro. Então, na noite de domingo, 18 de novem-
bro, o chanceler Gary S. May anunciou que o encerra-
mento duraria até o feriado de Ação de Graças.”

de Sorocaba é Gerente Geral  e conhece tudo que 
acontece no Jockey Club de Sorocaba.

HENRIQUE: Tem mais de 40 anos de turfe, com 
experiência em corridas no Quarto de Milha, PSI e 
criação.

Dr. RICARDO ESQUERRE: foi durante anos o ve-
terinário responsável pelo Haras Fazenda Bela, líder 
de várias estatísticas. Hoje tem sua própria Central, 
não estando vinculado a nenhum Haras.

Dr. JÚLIO CLÍMACO: advogado, carreirista, cria-
dor. Conhece todas as leis das corridas e é a prote-
ção jurídica da Comissão de Corrida para tomada 
de decisões.

E-mail da Fedex sobre trânsito das amostras enviadas

UCDavis informa reabertura do campus nesta segunda, dia 26/11




	_GoBack

