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EDITORIAL

PALAVRA DO
PRESIDENTE

Mauro Eli Zaborowsky
Presidente do Jockey Club de Sorocaba

Começamos a temporada 2019 com SUCESSO 
TOTAL. As corridas transcorreram de maneira 
excepcional, o primeiro leilão foi um sucesso e 
conseguimos nosso objetivo de trazer FELICIDADE a 
todos os frequentadores de nosso Hipódromo.

Turfistas de todo o Brasil e América do Sul 
prestigiaram a abertura, com a certeza de que, aqui 
é um dos melhores lugares do mundo para curtir 
nossa paixão: as emoções das corridas do Quarto 
de Milha.

Em 30 de novembro, a Comissão de Corridas 
soltou uma resolução (está no site do Jockey), 
baseada na decisão da reunião da Diretoria, que 
entre outros assuntos informava que iriam: “Dar 
ciência ao MAPA, da ALTERAÇÃO DA RELAÇÃO 
DE MEDICAMENTOS PERMITIDOS, como parte do 
ajuste gradativo previsto na resolução 21/2015 e 
ratificados pela resolução 01/2016, passando a ser 
permitido apenas os seguintes medicamentos em 
competições no JCS: 

DIURÉTICO:
01 princípio ativo = furosemida
ANTIINFLAMATÓRIO:
01 princípio ativo = fenilbutazona
CORTICOSTERÓIDE:
01 princípio ativo = triancinolona

Infelizmente, o único caso de desclassificação nos 
páreos de abertura, foi por esquecimento desta 
resolução e aplicação de Banamine, que passou a 
ser proibido a partir deste ano.

O fato é que isso mostra que a “regra vale para 
todos”. E será assim durante todo este ano, seja 
no caso de medicamentos, como no caso dos 
devedores. Todos precisam entender, que para o 
futuro de nossa atividade a disciplina é essencial.

Não conseguimos pagar pontualmente, se não 
recebermos da mesma forma, e a REGRA VALE PARA 
TODOS. É a saúde de nosso Jockey.

No meio do ano, promoveremos mais um 
LEILÃO MIXED SALE do Jockey Club de Sorocaba, 
com o apoio de todos os criadores que doarão 
coberturas de seus garanhões, ventres e embriões, 
para serem comercializados e ajudarem o Jockey a 
continuar sendo referência mundial. Agradecemos 
antecipadamente as suas doações.

Desejamos a todos que participem das corridas 
com espírito esportivo, muita alegria, valorizando 
ainda mais nosso esporte e nossos atletas.

Forte abraço,



Suas vitórias dependem
de suas escolhas 

vetnil.com.br

O Meloxicam® Equinos Gel é indicado para tratamento da inflamação e dor (aguda ou crônica), em 
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TEMPORADA 2019 COMEÇA 
COM MUITA EMOÇÃO E 

ADRENALINA!

Para quem gosta de corridas de cavalos e muita 

emoção, o sábado do dia 16/03 no Jockey Club de 

Sorocaba foi um prato cheio! Cheio de emoção, cheio 

de adrenalina, cheio de diversão, cheio de vitórias!

Além do grande público de vários estados 

brasileiros, visitantes de diversos países da América 

do Sul, principalmente Argentina e Paraguai vieram 

prestigiar o turfe nacional e que fizeram aumentar o 

volume nas sociais e arquibancadas do hipódromo. 

Direto dos EUA, quem marcou presença, foi o Sr. 

Vince Genco, agente internacional e representante 

da AQHA (American Quarter Horse Association).

Sucesso de público, grandes disputas, premiação das Estatísticas 2018 e leilão de potros de geração 
fizeram o sábado em Sorocaba ser inesquecível, deixando grande expectativa para a próxima reunião.

Público compareceu em peso na abertura da temporada
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Páreo Leilão Vista Verde e Amigos

Às 11h, a primeira corrida da primeira reunião 

do ano foi o Páreo Leilão Vista Verde e Amigos, para 

animais com 2 anos inéditos. Seis animais entraram 

para a disputa, que foi vencida pela fêmea PANTHER 

SIGN (PANTHER MOUNTAIN X SIGN IN GRANITE, 

GRANITE LAKE) com o tempo de 16,616s, seguida 

por NORATA JESS HWS (GOLD MEDAL JESS X HASTE 

APPEALS, APPEALS KING SPECIAL) e FACE BOOK HJS 

(GRANITE LAKE X DEMORALIZE, OCEAN RUNAWAY) 

na terceira colocação. De propriedade do HARAS 

PRINCESS NEINI e criação de ÉRICO BRAGA, PANTHER 

SIGN venceu com facilidade. Foi treinada por J Bispo 

e guiada por D Oliveira.

Classificatórias do Torneio Início

Na sequência, veio a primeira das 4 classificatórias 

do GP Jockey Club de Sorocaba – Torneio Início, com 

R$ 250.000,00 em prêmios. Numa bela disputa, o 

macho FRIEND LAKE (GRANITE LAKE X LAMBADA 

FLY, SIGNED TO FLY) do HARAS SAN CAN e criação do 

HARAS SÃO MATHEUS, correndo na baliza 6, chegou 

na frente com marca de 16,461s. Seu treinador foi 

M M Tavares e contou com C Medina como jóquei. 

Na segunda colocação veio a fêmea TELEGRAPH BAC 

(GRANITE LAKE X SWEET BAC, SPLASH BAC), seguida 

por SHES GOLD (GOLD MEDAL JESS X SHE’S SIGNED, 

SIGNED TO FLY).

Panther Sign vencendo o Páreo Leilão Vista Verde e Amigos Friend Lake foi o primeiro a se classificar para a final

Haras Princess Neini comemora a vitória Equipe do Haras San Can posa para a foto com Friend Lake
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A segunda vaga foi conquistada por HABIBI SEIS AD 

(TRES SEIS X MYSTERY DOWN, FIRST DOWN DASH), 

que venceu o páreo com facilidade. Com mais de 2 

corpos de vantagem, este macho de propriedade 

do Haras Portofino e criação de Jonatas Dantas, 

cravou 16,299s na passagem pelo disco final, sendo 

o mais rápido das classificatórias. Teve A Santana no 

comando e D Melo no preparo. Na segunda e terceira 

colocações, respectivamente, vieram MARSELHA 

JUMPIM MRL (CORONA FOR ME X AMANDA JUMPIM, 

APOLLO VM) e ROYAL GRANITE (GRANITE LAKE X 

SHEZA ROYAL DREAM (ROYAL STREAKIN).

Habibi Seis AD, decolou e fez o melhor tempo das classificatórias Adele Vista, do Stud dos Amigos, venceu sua classificatória

Habibi Seis AD é do Haras Portofino e criação do Ana Dantas Ranch Alegria dos proprietários pela vitória e vaga na final

No quarto páreo da reunião, ADELE VISTA (NO 

SECRETS HERE X HOPEFUL EYE, MR EYE OPENER) 

fêmea de propriedade do STUD DOS AMIGOS e 

criação do HARAS VISTA VERDE, garantiu sua vaga 

na final, cruzando a linha de chegada com a marca 

de 16,417s, sendo seguida por GANGSTER SPECIAL 

HBR (EYESA SPECIAL X STRENGHT OF HEART, HEZA 

FAST MAN) e SHES IN MIND (GRANITE LAKE X SHE’S 

SIGNED, SIGNED TO FLY), respectivamente. ADELE 

VISTA FOI montada por D Macedo e tem A J Macedo 

como treinador.
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Quem conquistou a última vaga para a final do 

GP Torneio Início foi o macho RUN FOR ME (CORONA 

FOR ME XFIRST DOWN RUNNER-US, FIRST DOWN 

DASH)  do STUD STA. CRUZ DE LA SIERRA/JSS/VIVA 

BAHIA  e criação de ÉRICO BRAGA. Montado por E B 

Melo e com L Levir no preparo, RUN FOR ME marcou 

16,400s, seguido de EASY GRANITE (GRANITE LAKE 

X SIGN EASY, SIGNED TO FLY) e AGASSI VERDE (NO 

SECRETS HERE X STRAWBERRY CARTEL, CORONA 

CARTEL).

Run For Me venceu o último páreo classificatório e está na final

Amigos da América do Sul fizeram bonito e disputam a final

Classificatórias do GP South America 
Racing Challenge

Após breve intervalo para a preparação da pista, 

e a premiação aos campeões das Estatísticas 2018 

do Jockey Club de Sorocaba, chegou o momento 

das Classificatórias do GP South America Racing 

Challenge, prova de 402m sem trilhos e bolsa de 

R$ 250.000,00, que vai garantir ao vencedor da 

final uma vaga para correr a finalíssima nos EUA e 

disputar US$ 300.000,00 em prêmios.

 Sexto páreo da tarde, esta primeira classificatória 

foi vencida pelo macho do STUD DOS AMIGOS, ZION 

VERDE (GET DOWN PERRY X HAWK HAD IT, HAWKISH). 

De criação do HARAS VISTA VERDE, montado por D 

Macedo e treinado por A J Macedo, ele dominou o 

páreo, cruzando a linha de chegada com o tempo de 

21,340s. Em seu encalço veio INVICTUS BEDUINOS 

(SEPARATIS X BEDUINOS BABY FILLY, HOLLAND EASE) 

do RANCHO HORIZONTE / ANA DANTAS RANCH que 

marcou 21,559s e também se classificou para a final.

Zion Verde cruzando a linha de chegada - 21,340s
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Na segunda classificatória, classificaram-se 4 

dos 5 animais do páreo. O vencedor foi PANTHER 

SIGNATURE (PANTHER MOUNTAIN x SIGN IN 

GRANITE, GRANITE LAKE) do HARAS PRINCESS NEINI 

e criação de ÉRICO BRAGA, que abriu vantagem e 

cruzou o disco final com muita facilidade, fazendo 

21,277s -  tempo mais rápido das classificatórias, 

mais de 3 corpos a frente do 2º colocado, MATE 

DASH (BEST MATE x DINASTIA DASH, FISHERS DASH) 

macho de RENATO E. BARBOSA e LUIZ ARENA que 

também está na final. Ainda classificaram-se o 3º 

e 4º colocados: GENOMA LAKE WA (GRANITE LAKE 

xGENOMA DARING, TOLLTAC DARING) de criação e 

propriedade de ROBERTO SYLVIO ABDALLA e LIBBYS 

CHICKS de criação e propriedade do HARAS SÃO 

MATHEUS.

Vista Verde voltou ao Winner Circle agora pela vitória de Zion Verde Haras Princess Neini comemora classficação de Panther Signature

Panther Signature fez o melhor tempo das classificatórias do Challenge O craque Tau JQM respondeu às expectativas e venceu

Fechando com chave de ouro as corridas do 

sábado, o último páreo era muito esperado pela 

presença do craque TAU JQM (GRANITE LAKE x 

CORONA BIKINI, CORONA CARTEL), vencedor do 

Potro do Futuro e Megarace 2017. Num lindo páreo, 

este macho do HARAS SAN CAN e criação do HARAS 

JAGUARUANA respondeu as expectativas. Treinado 

por M M Tavares e guiado por C Medina, venceu sua 

classificatória com o tempo de 21,265s. TAU JQM foi 

seguido por YOYO VERDE (NO SECRETS HERE x ORLY 

VISTA, NORDICK ONLY VM), que apesar do 3º melhor 

tempo das classificatórias, foi desclassificado pelo 

exame antidoping, passando a classificar então 

o suplente APOLLO FOR ME MRL (CORONA FOR 

ME x AMANDA JUMPIM,  APOLLO VM) do HARAS 

PORTOFINO.
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Na sequência, ao entardecer, o sábado ainda 

contou o Leilão Vista Verde e Amigos no tattersall 

do JCS. Uma tarde realmente especial em Sorocaba, 

com muita emoção, diversão para todas as idades 

e unidos pela paixão pelos cavalos. Um grande 

espetáculo que deixa um gostinho de “quero mais”. 

Gostinho que vem no próximo dia 30 de março com 

as grandes finais. Muito ansiosos, aguardamos por 

todos. Até lá!

Equipe do Haras San Can e o craque Tau JQM

IMAGENS
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CAMPEÕES DA ESTATÍSTICAS 
2018 SÃO HOMENAGEADOS NO 

JOCKEY CLUB DE SOROCABA
Realizada no último sábado, premiação homenageou os melhores da corrida em 2018

No intervalo entre as classificatórias do GP 

Torneio Início e GP Challenge, na bela tarde de 16 

de março, houve a entrega das placas e troféus 

de homenagem aos Campeões das Estatísticas 

do ano de 2018 no Jockey Club de Sorocaba. Junto 

com a diretoria do JCS, Nilson Genovesi, deu início 

à cerimônia, que homenageia aqueles que tiveram 

melhor desempenho em Somas Ganhas e Vitórias e 

Colocações na temporada anterior no hipódromo. 

São premiados os 3 primeiros colocados nas 

categorias: animal, proprietário, criador, treinador, 

jóquei, reprodutor e reprodutora.



w w w . h a r a s p r a t a . c o m . b r

27 de Abril de 2019 I 18h I Sábado

velocidade
16 º  L e i l ã o

D U R A N T E  G P  A M É R I C A  F U T U R I T Y  •  I  D E R B Y  •  F I N A L  B R A Z I L I A N  F U T U R I T Y

50 animais Quarto de Milha de Velocidade
g e r a ç ã o  2 0 1 7

Apoio

(11) 97213-0113
(11) 94891-7382

Local Leiloeiro Transmissão

www.lancerural.com.br
www.mbaleiloes.com.br

(11) 3627-3900

Leiloeira

LEILÕES

(15) 99799-0470

&  C o n v i d a d o s

http://www.harasprata.com.br


Inscrito:

GOOD REASON JR

CATÁLOGO DISPONÍVEL NO SITE: WWW.MBALEILOES.COM.BR

P257315 - M - ALAZAO - 10/08/2017 - PURO

Lote

10

Inscrito:

FANTASTIC GRANITE
P257356 - M - CASTANHO - 18/07/2017 - PURO

Lote

03

Inscrito:

BLUE GRANITE
P257355 - M - ZAINO - 23/09/2017 - PURO

Lote

05

Inscrito:

CORONITA EXTRA
P257312 - F - ZAINO - 08/07/2017 - PURO

Lote

24

Inscrito:

SHEZA GRANITE
P257009 - F - TORDILHO - 28/08/2017 - PURO

Lote

15

Inscrito:

GUAPA NEGRA
P257262 - F - ZAINO - 07/08/2017 - PURO

Lote

26

Inscrito:

CORONA STRAWFLY
P258580 - M - ALAZAO - 19/09/2017 - PURO

Lote

20

Inscrito:

CARTEL GRANITE
P257007 - M - ALAZAO TOS - 20/08/2017 - PURO

Lote

13

FANTASTIC CORONA JR x SIGN IN GRANITE (GRANITE LAKE)

GOOD REASON SA x WHITE OR WRONG (MR EYE OPENER)

GRANITE LAKE x SHEZA ROYAL DREAM (ROYAL STREAKIN)

GRANITE LAKE x CORONITA CARTEL (CORONA CARTEL)

GRANITE LAKE x BLUES GIRL WON (MR JESS PERRY)

GRANITE LAKE x CARTEL RUNNER (CORONA CARTEL)

CORONA FOR ME x DOMINIQUE SPECIAL SA (STRAWFLY SPECIAL)

GRANITE LAKE x SWINGIN JESSIE (MR JESS PERRY)

http://www.mbaleiloes.com.br
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Na categoria PROPRIETÁRIO, destaque para o 

HARAS PORTOFINO, que foi 1º colocado – geral e 

2º colocado – estreantes em Vitórias e Colocações; 

e 1º colocado – geral e 3º colocado – estreantes 

em Somas Ganhas. ROBERTO SYLVIO ABDALLA 

foi premiado como 1º colocado – estreantes e 2º 

colocado – geral em Vitórias e Colocações; e 2º 

colocado – estreantes e 3º colocado geral em Somas 

Ganhas. CLODOALDO MIRANDA/M. GAZANNI/ARY 

receberam os prêmios de 1º colocado – estreantes e 

2º colocado – geral em Somas Ganhas. O STUD DOS 

AMIGOS foi homenageado pela 3ª colocação – geral 

e estreantes em vitórias e colocações.

Ludimila e Marcos Ribeiro Leite, do Haras Portofino Érico e Eriquinho Braga, recebem os troféus de criador 1º colocado 
geral em somas ganhas e nº vitórias das mãos de Eugênio Nunes e 
Jonatas Dantas

Fabiane Abdalla, representando Beto Abdalla, comemora os prêmios 
do Haras Fazenda Regina

Mauro e Marcos Zaborowsky, do Haras Vista Verde, comemoram o 1º 
lugar estreantes em Vitórias e Colocações

Na categoria CRIADOR, ÉRICO BRAGA levou os 

troféus de 1º colocado – geral tanto em Vitórias e 

Colocações quanto em Somas Ganhas. O HARAS 

VISTA VERDE foi o 1º colocado – estreantes e 2º 

colocado – geral em Vitórias e Colocações. PLÍNIO 

DE REZENDE KIEHL, levou 3 troféus de criador para 

casa: 1º colocado – estreantes e 2º colocado – geral 

em Somas Ganhas e 3º colocado – estreantes em 

Vitórias e Colocações. O HARAS SÃO MATHEUS foi 

2º colocado – estreantes em Vitórias e Colocações e 

ROBERTO SYLVIO ABDALLA o 2º colocado – estreantes 

em Somas Ganhas. O HARAS PORTOFINO ficou 

com os troféus de 3º colocado – geral em Vitórias 

e Colocações e 3º colocado – geral e estreantes em 

Somas Ganhas.
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Plininho, representou o pai, Plínio de Rezende Kiehl, criador 1º 
colocado estreantes em Somas Ganhas

Marcos Ribeiro Leite recebe troféu de Corona Daytona MRL – animal 1º 
colocado estreantes em Vitórias e Colocações

Érico e Eriquinho Braga recebem os troféus de Granite Lake – reprodutor 
1º lugar Geral e Estreantes – Somas Ganhas e Vitórias e Colocações

Matheus Arteman, representou Clodoaldo Miranda: troféus para 
Miracle For Me PK e Special Gold Medal

O animal com mais vitórias (geral) no ano de 2018 

foi SPECIAL GOLD MEDAL, de CLODOALDO MIRANDA. 

Na segunda colocação veio CORONA DAYTONA 

MRL do HARAS PORTOFINO e OVER THE MOON, do 

HARAS WEISHEIMER. Entre os estreantes, a primeira 

colocação foi também de CORONA DAYTONA MRL, 

seguida de BLACK GRANITE PK do HARAS SAN CAN 

e ZOE VISTA de ROBERTO SYLVIO ABDALLA.

Já em Somas Ganhas, o destaque foi de MIRACLE 

FOR ME PK de CLODOALDO MIRANDA / M. GAZANNI 

/ ARY, que ficou com a primeira colocação Geral e 

Estreantes. A segunda colocação – Geral e Estreantes 

- ficou com GENOMA LAKE de ROBERTO SYLVIO 

ABDALLA e a terceira – Geral e Estreantes - foi para 

SAFADO DA SHALAKÔ, do STUD LM.

Nos REPRODUTORES, domínio total do garanhão 

de ÉRICO BRAGA, GRANITE LAKE. Ele ficou em 

1º lugar nas estatísticas – geral e estreantes em 

Vitórias e Colocações e também em Somas Ganhas. 

GOLD MEDAL JESS, do HARAS SÃO MATHEUS, levou 

os prêmios de 2º colocado - geral e 3º colocado – 

estreantes em Vitórias e Colocações e 3º colocado 

– geral em Somas Ganhas. CORONA FOR ME do 

RANCHO RM, ficou com 3 troféus: 2º colocado 

– estreantes e 3º colocado – geral em Vitórias e 

Colocações e 2º colocado – geral e estreantes em 

Somas Ganhas. EYESA SPECIAL ficou com a 3ª 

colocação – estreantes em Somas Ganhas.
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Entre as REPRODUTORAS, as fêmeas DOMINIQUE 

SPECIAL SA  e FIRST REGARDS, de propriedade de 

ÉRICO BRAGA, conquistaram: a primeira e segunda 

colocações – geral em Vitórias e Colocações, 

respectivamente. De propriedade do HARAS 

PORTOFINO, DAYTONA APOLLO MRL  foi 1ª colocada 

– estreantes e 3ª colocada – geral em Vitórias e 

Colocações; e NOTÍCIA DA SHALAKÔ ficou com a 3ª 

colocação – geral e estreantes em Somas Ganhas. 

GENOMA DARING, de ROBERTO SYLVIO ABDALLA 

recebeu os prêmios de 2ª colocada – geral e estreantes 

em Somas Ganhas e 3ª colocada – estreantes em 

Vitórias e Colocações. THISFEATUREISSPECIAL, do 

HARAS VISTA VERDE recebeu o troféu de 2ª colocada 

– estreantes em Vitórias e Colocações; e FIRST 

REGARDS foi a 2ª colocada – geral em Vitórias e 

Colocações.

Prêmio para Dominique Special SA, do Haras Prata, reprodutora 1º 
lugar geral – Vitórias e Colocações

R Rosa, treinador 1º colocado geral em nº de vitórias

A Marques, treinador 1º colocado estreantes em nº de vitóriasTroféu para Daytona Apollo MRL, do Haras Portofino, reprodutora 1ª 
colocada estreantes em Vitórias e Colocações

Na categoria TREINADOR, R ROSA foi o 1º colocado 

– geral e 2º colocado – estreantes em Vitórias e 

Colocações. A MARQUES foi 1º colocado – estreantes 

em Vitórias e Colocações, 2º colocado – estreantes e 

3º colocado – geral em Somas Ganhas. O treinador 

M O Artemam foi o 1º colocado – geral e estreantes 

em Somas Ganhas e 2º colocado – geral em Vitórias 

e Colocações. D MELO ficou com a 2ª colocação – 

geral e 3ª colocação – estreantes em Somas Ganhas. 

M PRAXEDES foi o 3º colocado – geral  e A J MACEDO 

o 3º colocado – estreantes em Vitórias e Colocações.
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Fechando as premiações, o jóquei A ARTEMAM foi 

o grande vitorioso, levando para casa os troféus de 1º 

colocado – geral e estreantes nas duas modalidades: 

Vitórias e Colocações e Somas Ganhas. A SANTANA 

foi o jóquei 2º colocado geral e 3º colocado – 

estreantes em Somas Ganhas; e 2º colocado – geral 

em Vitórias e Colocações.  E PEREIRA venceu em duas 

modalidades: 2º colocado – estreantes e 3º colocado 

– geral em Vitórias e Colocações. Em Somas Ganhas, 

J D PEREIRA foi o 2º colocado – estreantes e 3º 

colocado – geral. C MEDINA ficou com a 3ª colocação 

– estreantes em número de vitórias e colocações.
Matheus com Alisson Arteman, jóquei 1º colocado geral e estreantes 
em Somas Ganhas e Vitórias

TRADICIONAL LEILÃO DO HARAS VISTA VERDE 
É ATRAÇÃO NA ABERTURA DA TEMPORADA

Homenagens, presenças importantes, grandes amizades e animais de primeiríssima qualidade
tornaram o dia no Jockey Club de Sorocaba ainda mais especial.

Temática western e ambientação rústica. 

Espalhadas pelo recinto, as mantas conquistadas 

pelo haras davam um colorido a mais na decoração. 

Sobre os fardos de feno, brilhavam diversos 

troféus da vitoriosa história do Vista Verde. Buffet 

primoroso nos detalhes. Nilson Genovesi no 

comando dos lances. E no palco um desfile das 

melhores genéticas de corrida do mundo. Clima 

perfeito para uma noite de encontro de amigos e 

amantes do Quarto de Milha de Corrida. Assim foi 

mais uma edição do tradicional Leilão Haras Vista 

Verde e Amigos, no ultimo sábado, 16 de março, 

o primeiro leilão de potros de corrida do ano no 

tattersall do Jockey Club de Sorocaba. 

A expectiva era grande. O Haras Vista Verde, 

melhor criador de 2017 pelo ABQM Awards, somado 
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a seus convidados especiais, o Haras Jaguaruana de 

Pedro Barbizan, e o Haras Fazenda Santa Carolina 

de Plínio Kiehl, detém o titulo de campeão das 

estatísticas de criadores da geração estreante 

em 2017 e 2018. E acompanhando os números, a 

tarde de corridas do sábado foi especial para os 

promotores do leilão.

Após o primeiro páreo em homenagem ao 

Leilão Vista Verde e Amigos, logo no 3º páreo 

eliminatório do GP Torneio Início, a estreante de 

2 anos Adele Vista venceu e classificou-se para a 

final. E tinha mais: nas classificatórias do Challenge, 

Zion Verde garantiu o primeiro lugar no seu páreo 

e a vaga na final. No último páreo da reunião, 

venceu o craque Tau JQM, criação do convidado 

especial Haras Jaguaruana, seguido de Yoyo Verde 

e Corona Kaviar PK, do criador Plínio Kiehl também 

convidado especial. Os 3 primeiros colocados do 

páreo comercializados em edições anteriores do 

Leilão Vista Verde e Amigos.

Com grande público presente, de diversas 

partes do Brasil e América do Sul, o evento teve 

na abertura a palavra de Mauro Zaborowsky que, 

junto de seu filho Marcos, realizou homenagens e 

agradecimentos especiais com a entrega de placas 

comemorativas a colaboradores, parceiros do Stud 

dos Amigos, ao leiloeiro Nilson Genovesi, à Marcos 

Sá representante da AQHA no Brasil e Vince Genco, 

agente internacional e responsável pela AQHA no 

continente sul-americano.

Ainda nas homenagens, Tiago Andrade da MBA 

Leilões entregou uma placa ao seu pai, Marcelo 

Borges Andrade, pela marca de 1.000 leilões 

organizados pela leiloeira, número alcançado 

justamente no Vista Verde e Amigos 2019.

Os arremates tiveram início com a oferta de 

25% de participação do garanhão No Secrets Here 

(Vencedor do All American Futurity), até então com 

50% do Haras Flor do Campo e 25% do Haras Vista 
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Verde e 25% de um criador americano, este que 

colocou 4 cotas de 5% cada à venda. Agora ficará em 

definitivo no Brasil, alojado no Haras Vista Verde.

Na sequência vieram os lotes: 46 potros da 

geração 2017, mais 4 matrizes importadas. Todos 

com o compromisso Drugs Free – sem uso de 

nenhum anabolizante ou droga de crescimento 

artificial. Os potros, todos pré-inscritos no Grand 

Prix e inscritos no Challenge. Os de criação Vista 

Verde, participam do Bônus Vista Verde – R$ 

100.000,00 em dinheiro, caso vença Torneio Início.

Um show de belos exemplares que prometem 

muitas emoções nas pistas. O primeiro lote, Bélgica 

Vista (Granite Lake x Miss Eye For Corona, por 

Corona Cartel) foi comercializado por R$ 126.000,00, 

e arrematado pelo Haras BH/Haras Ponta Porã/ 

Ed Park Center, sendo o segundo maior lote do 

leilão. O lote de maior valor foi o de número 6: a 

fêmea Atau JQM (No Secrets Here x Corona Bikini, 

por Corona Cartel) - irmã do craque Tau JQM - do 

Haras Jaguaruana, vendido por R$ 201.000,00 à 

Jamil Name de Campo Grande/MS. Ambas foram os 

grandes destaques da noite.

Entre os machos, o Haras Jaguaruna também 

fez o maior maior valor de venda: R$ 108.000,00 de 

Guzman JQM (Jess Louisiana Blue x Corona Bikini, 

por Corona Cartel) também adquirido por Jamil 

Name do Mato Grosso do Sul. O segundo maior lote 

foi do convidado Haras fazenda Santa Carolina com 

o lote 38: Fishers Fantastic PK (Fantastic Corona Jr 

x Pippa Dash PK, por Fishers Dash). Este macho de 

19 meses foi vendido à R$ 105.000,00 para Carlos 

Augusto Flores de Oliveira de Ponta Porã/MS.

No geral, o leilão movimentou R$ 3.056.400,00, 

alcançando a média de R$ 58.728,00, confirmando 

a solidez do mercado brasileiro de potros. Agora, 

o Haras Vista Verde já prepara sua geração 2018 

para colocar a disposição em 2020. Os apaixonados 

pelos cavalos aguardam ansiosos!
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HARAS PORTOFINO É 
DESTAQUE NA REVISTA 

SPEEDHORSE
Haras brasileiro é destaque da edição de março

de uma das mais importantes revistas especializadas do mundo

“Cruzando continentes”, este é título da matéria, com 
grande destaque - 4 páginas - sobre o Haras Portofino na 
edição de março da revista Speedhorse, uma das mais 
importantes publicações sobre corridas de cavalos no 
mundo.

A reportagem começa contando a história de Marcos 
Ribeiro Leite e sua extrordinária e bem-sucedida trajetória 
como homem de negócios e na sequência discorre sobre a 
história do Haras Portofino e seus objetivos internacionais, 
fazendo um paralelo com os valores da CSU, empresa de 
Marcos, que ele levou também  para o Haras: compromisso, 
excelência, relacionamentos duradouros e princípios éticos.

O texto conta a história do haras, desde a aquisição do 
grande garanhão Apollo VM, seu sucesso na reprodução 
com Daytona Apollo MRL e diversas éguas que hoje são as 

principais repordutoras no haras e do Brasil; até 
o período da perda de Apollo VM e a retomada 
do Haras, que após muitos estudos, trouxe 
Teller Cartel, para assumir a responsabilidade de 
continuar o legado de Apollo VM.

Ao final, a reportagem, fala sobre o novo 
plano de negócios que Marcos elaborou para o 
Portofino, que abrange dois continentes: “Estamos 
trabalhando em um relançamento do Teller Cartel 
no mercado americano para que ele volte a ocupar 
uma das primeiras posições entre os garanhões 
de primeira linha”, afirma Marcos. Um programa 
único, pois segue tanto a temporada de reprodução 
brasileira quanto a americana. E objetivo é grande: 
continuar sendo um dos líderes da criação no Brasil 
e estar também entre os melhores dos EUA.

É muito bom ver o sucesso de um haras brasileiro, 
paceiro de nosso Jockey, sendo destaque no maior 
mercado mundial do Quarto de Milha de corrida. 
Grande alegria e satisfação de todos do Jockey Club 
de Sorocaba.
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ESPAÇO KIDS É SUCESSO

Na última reunião, junto com a abertura da temporada 
2019 foi inaugurado o Espaço Kids Jockey Club de 
Sorocaba / Vetnil.

A criançada brincou a vontade em um espaço dedicado 
somente à elas, com supervisão de duas monitoras. Com 
mesinhas e cadeirinhas, lousa, lápis, gizes e brinquedos, 
a área fez sucesso e promete ainda mais atrações para 
as próximas reuniões!

RÁPIDAS!
GRAND PRIX SUPERA 500 

PRÉ-INCRIÇÕES

REFORMA NO RANCHO
DOS TREINADORES É ENTREGUE

INSCRIÇÕES PARA 
O CHALLENGE 

ULTRAPASSAM DE 260

As pré-incrições para o Grand Prix 2020 do Jockey 
Club de Sorocaba superou a marca de 500. Úm ótimo 
número, que além de indicar uma grande temporada, 
também demonstra a grande vantagem que é fazer a 
pré-inscrição,  pois por apenas 10 parcelas de R$ 150,00, 
por animal, o criador poderá confirmar seu animal no 
GRAND PRIX até 31/07 por apenas 10 x R$ 550,00, e ele 
poderá correr as prinicpais corridas no MAIOR PALCO DE 
CORRIDAS DO BRASIL, sem inscrição adicional para TODA 
A VIDA. Se o potro não estiver pré-inscrito, a inscrição em 
31/07 será de R$ 14.000,00

Outro ótimo número foi o de inscrições para o 
Challenge - geração 2017: foram mais de 260 inscrições, 
que foram feitas pelo valor de US$ 340,00 por animal e 
poderão ser confirmadas pelo valor de US$ 800,00, que 
deverá ser pago próximo a data da corrida, informada 
na chamada para as classificatórias. Um grande benefício 
aos criadores e proprietários, visto que os não inscritos 
que quiserem correr deverão pagar US$ 20.040,00.

Foi finalizada e entregue a obra de construção do 
banheiro no Rancho dos Treinadores, realizada em 
parceria com a Vetnil.

Novidade aprovada por todos os profissionais, que 
agora tem melhores condições e mais conforto na rotina 
de trabalho.
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