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EDITORIAL

PALAVRA DO
PRESIDENTE

Mauro Eli Zaborowsky
Presidente do Jockey Club de Sorocaba

Nosso Jockey continua a todo vapor e rápido 
como nosso Quarto de Milha.

Nossa última reunião, foi marcante. 
Na sexta-feira, tivemos a inauguração do 

Parque Infantil Haras Portofino remodelado pelo 
Jockey, sob o patrocínio do criador e proprietário 
Marcos Ribeiro Leite. Mais uma atração do 
Jockey Club de Sorocaba, um lindo espaço para 
as crianças e valorizando ainda mais área da vila 
hípica.

Uma festa para toda a família com a alegria 
brilhando nos olhos da criançada, com sorvete, 
pipoca e algodão-doce.

À noite, nosso jantar enfrene, apresentou 
um crescimento de 18% no BREEDERS DERBY e 
incríveis 49% no BRAZILIAN FUTURITY, lembrando 
que as apostas da noite, são homologadas após 
os exames de antidoping.

Credenciamos alguns grupos de whatsapp, 
trazendo “oficialidade” a estes, receita e 
divulgação ao Jockey Club de Sorocaba. 

Somando os arremates do dia, a casa da Pule 
e o whatsapp do Jockey, realizamos o maior 
movimento do fim de semana entre todas as 
raças. Vamos repetir a dose neste próximo fim 
de semana. Você é parte determinante deste 
sucesso.

Nas corridas, tivemos páreos especiais 
empolgantes, classificatórias do GP Brazilian 
Futurity, o Breeder’s Derby e ainda a grande final 
do GP Super Sprint, com a presença de turfistas 
de todo o Brasil, América do Sul e EUA.

O Haras Portofino, que além de ser 
patrocinador parcial do Brazilian Futurity e 
promotor do Breeder’s Derby, presenteou-nos 
com o maior leilão de embriões (APOLLO VM – 
A LENDA) do turfe nacional, dentro da casa do 
Quarto de Milha de Corrida.

O Jockey Club de Sorocaba se transformou 
num local de entretenimento para toda a 
família. PARQUINHO PORTOFINO, ESPAÇO 
KIDS, ALMOÇO COMPLETO, LINDAS CORRIDAS, 
CAVALOS, APOSTAS, LEILÕES.

Local ideal para se passar um sábado especial. 
Traga seus amigos e conhecidos.

Para continuar sendo esta vitrine dos cavalos 
Quarto de Milha de Corrida, realizaremos o II - 
LEILÃO MIXED SALE. Todos os IMPORTANTES 
CRIADORES, já doaram coberturas de seus 
garanhões, ventres e embriões, para serem 
comercializados. FAÇA sua doação. 

Recebi recentemente um vídeo, de como 
foram criticados aqueles que estabeleceram 
as normas de utilização de cinto de segurança 
e de proibição de fumo em locais fechados. As 
duas Leis, salvaram vidas. Hoje todos respeitam. 
Nosso principal objetivo é fazer um local de 
entretenimento e diversão, com corridas justas, 
defendendo o principal artista: NOSSO CAVALO. 

No próximo final de semana, o sensacional 
GRANDE PRÊMIO AMERICA FUTURITY, com 
patrocínio parcial do HARAS PRATA – ÉRICO 
BRAGA, oferece R$ 300.000,00 em prêmios, 
para os potros de 2 anos, e o I DERBY – GRANDE 
PRÊMIO PRESIDENTE DO CENTRO HÍPICO 
D’OESTE – JONATAS DANTAS com R$ 100.000,00 
de prêmio.

Logo após as corridas o tradicional e imperdível 
LEILÃO DO HARAS PRATA e CONVIDADOS.

Nos encontramos no fim de semana.
Traga seus amigos.
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SUPER FIM DE SEMANA
AGITA JOCKEY CLUB DE SOROCABA

Fim de semana foi recheado de atrações para os apaixonados pelas corridas

O fim de semana no Jockey Club de Sorocaba foi simplesmente sensacional! Uma festa espetacular, 
com todos os ingredientes para ser inesquecível e reforçar a importância do Jockey como mais importante 
centro do Quarto de Milha de Corrida da América Latina: Classificatórias do GP Brazilian Futurity, a maior 
premiação ao primeiro colocado do turfe nacional - com direito a quebra de recorde; GP Breeder’s Derby - 
prova de um bate só com os grandes vencedores de 2018; a emocionante final do GP Super Sprint de 275m; 
e o maior leilão de embriões da história do turfe brasileiro.
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PÁREOS ESPECIAIS AGITARAM
O COMEÇO DA TARDE

Disputas iniciais já preparavam o clima para os Grande Prêmios

Páreo Haras Canarim
No sábado, a programação começou com 3 

páreos especiais. Com início às 11h, o primeiro 
foi o Páreo Haras Canarim (275m), com bolsa de 
R$ 5.200,00, vencido por LOCK LADY DASH CAR 
(Lock To Load x Lady Fishers Jet, Fishers Dash) 
do HARAS MANTOVANI. A fêmea de criação 
do HARAS CARRERA largou bem e chegou na 
frente com a marca de 15,396s. Foi montada por 
J D PEREIRA e contou com o treinamento de V 
ANTUNES.
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Páreo Haras Portofino
Na sequência aconteceu o Páreo Haras Portofino 

de 275m e R$ 5.000,00 de premiação, com animais 
de 2 anos inéditos. HANA LAKE AD (Granite Lake 
x Atacama Bryan SA, Blazen Bryan) venceu com 
autoridade. De propriedade de CARLOS GODOY do 
Paraguai e criação de JONATAS DANTAS, ela cruzou 
a linha de chegada com o tempo de 15,446s. Teve 
treinamento de M B SAMPAIO e foi guiada por A 
GOMES.

Páreo Apollo VM
A terceira corrida da reunião foi o Páreo Apollo 

VM, também de 275m e para animais de 2 anos 
inéditos. O HARAS MANTOVANI levou os R$ 3.600,00 
da primeira colocação da bolsa de R$ 6.000,00, com 
a vitória de seu ZUBAT FOR ME (Corona For Me x 
My Favorite Toll, Tolltac) que venceu com facilidade: 
mais de 2 corpos a frente do segundo colocado. A 
criação é do HARAS SÃO MATHEUS e contou com J D 
PEREIRA como jóquei e V ANTUNES no treinamento.
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DEFINIDOS OS FINALISTAS DO 
GP BRAZILIAN FUTURITY

Classificatórias do GP Brazilian Futurity foram eletrizantes
e contou com quebra de recorde dos 320m

Às 13:05h tiveram início as 
classificatórias do GP Brazilian Futurity. 
A primeira vaga foi para GRANITE TOLL 
LAKE (Granite Lake x Summer Six, 
Três Seis) de propriedade e criação do 
ANA DANTAS RANCH e HARAS SANTA 
MARIA. Numa bela disputa nos metros 
finais com GRANITE RACY (Granite Lake 
x Racy Easy Fly, Signed To Fly), GRANITE 
TOLL LAKE chegou na frente marcando 
17,253s. E B MELO foi o jóquei e L LEVIR, 
o treinador.



A segunda vaga foi conquistada por DIJON CHICK MRL (Gold Medal Jess x Hempen Chick, Chicks Beduino) 
de CLODOALDO MIRANDA, que com o tempo de 17,175s fez o novo recorde para os 320m. O macho de 
criação do HARAS PORTOFINO arrancou e disputou a chegada com SHES GOLD (Gold Medal Jess x She’s 
Signed, Signed To Fly). O treinamento foi de M Artemam e teve A Artemam na condução.



http://www.jplleiloes.com.br


http://www.jplleiloes.com.br
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Terceiro de cinco classificatórias, o 6º 
páreo foi vencido por MAGINIFICA FOR ME PK 
(Corona For Me x Nordicka Only PK, Nordick 
Only VM) montado por C MEDINA e com 
treinamento de M M TAVARES. MAGINIFICA 
FOR ME PK, de propriedade de MARIANA 
JUBRAN e criação de PLINIO DE REZENDE 
KIEHL, era inédita e cruzou o disco final com 
a marca de 17,262s.

No sétimo páreo da tarde, classificou-
se para a final BRASILIA TOLL (Granite Lake 
x Summer Toll, Tolltac) de NANA PEROTTO 
do Ceará. De criação de JONATAS DANTAS E 
HARAS SANTA MARIA, BRASILIA TOLL venceu 
com tranqüilidade com a marca de 17,256s. 
Contou com treinamento de E J SILVA e J D 
PEREIRA como jóquei.



http://www.jplleiloes.com.br
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Às 15:25h, no 8º páreo, foi definida última 
vaga do GP Brazilian Futurity. Na disputa, 
levou a melhor BABY FANTASTIC (Fantastic 
Corona Jr x Hustled, Feature Mr Jess) montado 
por E B MELO com treinamento de L LEVIR. 
De propriedade do CONDOMÍNIO FANTASTIC 
CORONA JR e criação de ÉRICO BRAGA, 
BABY FANTASTIC fez o 2º melhor tempo 
das classificatórias cruzando o disco final 
com 17,194s. A fêmea FRANCA JESS MRL foi 
retirada do páreo, pois escapou do partidor.

Assim, a grande final do GP Brazilian Futurity, que acontece no próximo dia 27, contará 
com os seguintes competidores: DIJON CHICK MRL, BABY FANTASTIC, GRANITE TOLL LAKE, 
BRASILIA TOLL e MAGIFINICA FOR ME PK. 
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http://www.mbaleiloes.com.br/DetalhesLeilao.asp?IDLeilao=977
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http://www.mbaleiloes.com.br/DetalhesLeilao.asp?IDLeilao=977
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O CRAQUE MIRACLE FOR ME
LEVA O GP BREEDER’S DERBY 2019

Na disputa entre os 7 grandes do ano passado, deu o Vencedor do Megarace 2018

Às 16h do sábado, 13/04, chegou a vez do 
grande encontro entre os 7 convidados do 
Haras Portofino (ganhadores das maiores 
bolsas de 2018) para a disputa de R$ 150.000,00 
em prêmios. Todos os concorrentes AAAT! O 
craque MIRACLE FOR ME PK (Corona For Me x 
Penta Bryan PK, Blazen Bryan), vencedor do GP 
Megarace do ano passado, foi o mais rápido nos 
320m e venceu mais uma guiado por A ARTEMAM 
e com M ARTEMAM no treinamento.

De propriedade de CLODOALDO MIRANDA, M. 
GAZANNI e ARY, e criação de PLÍNIO DE REZENDE 
KIEHL, MIRACLE FOR ME PK cruzou o disco final 
com a marca de 17,299s, disputando a chegada 
cabeça a cabeça com SIX THREE BEDUINO (Três 
Seis x Beduinos Baby Filly, Holland Ease) de 
JONATAS DANTAS, HARAS SANTA MARIA e HARAS 
LUIS ALVES.

Fechando o páreo vieram na sequência: 
WAGON WHEEL KAS RLT (Kas On Fly x White Money 

RLT, Nordick Only VM), CORONA DAYTONA MRL 
(Corona For Me x Daytona Apollo MRL, Apollo 
VM), TRIGER JESS MRL (Gold Medal Jess x Ava 
Triger Beduino, Chicks Beduino), TAREFA LAKE 
(Granite Lake x Instintiva, Apollo VM) e GENOMA 
LAKE WA (Granite Lake x Genoma Daring, Tolltac 
Daring).
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http://www.mbaleiloes.com.br/DetalhesLeilao.asp?IDLeilao=976
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http://www.mbaleiloes.com.br/DetalhesLeilao.asp?IDLeilao=976
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RUN GRANITE CONQUISTA O 
GP SUPER SPRINT 2019

Ele comprova favoritismo e vence a super prova dos 275m

O último páreo da tarde foi a finalíssima de 
275m do GP Super Sprint, para animais com 2 anos. 
Numa linda apresentação, RUN GRANITE (Granite 
Lake x Cartel Runner, Corona Cartel) que já havia 
sido o mais rápido nas classicatórias, venceu com o 
tempo de 15,151s para a alegria de seu proprietário 
RAIMUNDO NONATO COSTA BARROSO, que levou 
pra casa os R$ 82.250,000 da bolsa de R$ 200.000,00.

Criado por Érico Braga, RUN GRANITE contou 
com a dupla A ARTEMAM e M ARTEMAM, jóquei 
e treinador, respectivamente. Logo em seguida, 
meio corpo atrás, veio MUCHACHA FATAL (Corona 
For Me x For Tears Win, Apollo VM) do STUD LOS 
MUCHACHOS. Na sequência vieram NESCAU 
DREAM HWS (Gold Medal Jess x Eyesa Dream SLN, 
Eyesa Special), AMY VISTA (Get Down Perry x Teller 
Im Sweet, Teller Cartel) e SANTIAGO JUMPIM MRL 
(Granite Lake x Amanda Jumpim MRL).

E o nosso Jockey não para! No próximo dia 
27/04 teremos mais um fim de semana espetacular: 
a grande final do GP Brazilian Futurity com R$ 
600.000,00 em prêmios, as classificatórias do GP 
América Futurity (R$ 300.000,00 em prêmios) e do 
GP Presidente do Centro Hípico do Oeste - I Derby 
(R$ 100.000,00 em prêmios), e o Leilão Velocidade 
do Haras Prata e Convidados. Simplesmente, 
imperdível! Vem pro Jockey!
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http://www.harasprata.com.br
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AAAT-102 - GRANITE LAKE X CARTEL RUNNER (CORONA CARTEL)

• CAMPEÃO GP SUPER SPRINT

• CAMPEÃO GP CRIADORES DA 
VELOCIDADE (PONTA PORÃ/MS)

PROPRIETÁRIO: RAIMUNDO COSTA BARROSO

RUN GRANITE

Tradição em criar Campeões!

http://www.harasprata.com.br


25

LEILÃO DE EMBRIÕES DE APOLLO 
VM: O MAIOR DO TURFE NACIONAL
Haras Portofino “renasce” seu maior representante e entra mais uma vez para história do Quarto de Milha.

Após as corridas, mais um recorde ainda 
estava a ser batido no dia 13/04. As 18:30h, no 
Tattersall do Jockey Club de Sorocaba, o Haras 
Portofino realizou mais uma façanha que entra 
para história da raça Quarto de Milha: o Leilão de 
Embriões Apollo VM. 

Multi campeão do Haras Portofino, Apollo VM 
foi um animal consagrado nas pistas e tornou-se 
um ícone na reprodução na corrida e em diversas 
modalidades. Seu último filho foi registrado há 
dez anos. Agora, através da evolução tecnológica 
na reprodução equestre, foi possível colocar a 
disposição dos fãs de Apollo VM a honra de ter 
em seus plantéis novos produtos desse grande 
raçador.

Com super produção e decoração primorosa 
nos detalhes, o leilão contou com a presença de 
Celina Molina, proprietária do grande garanhão 
Corona Cartel, e também da medalhista olímpica 
Maureen Maggi que abrilhantou ainda mais o 
evento. Na batida do martelo estava Anibal Ferreira, 
que abriu os trabalhos e passou a palavra para 
Marcelo Andrade, seguido da equipe veterinária 
responsável, do assessor Junior Machado e 
finalmente, Marcos Ribeiro Leite, proprietário do 
Haras Portofino.

Na sequência, um belo vídeo de apresentação 
de Apollo VM contou um pouco da história do 
garanhão e o comparou a uma fênix, que renascia 
naquele momento – uma grande emoção a todos os 
presentes. O vídeo também mostrou depoimentos 
do proprietário e de grandes criadores, que 
reforçaram a importância e representatividade 
deste animal para a raça Quarto de Milha.

Após a abertura, foi iniciada a venda de 19 
lotes de embriões de Apollo VM em grandes 
matrizes da atualidade das modalidades de 
corrida, tambor e vaquejada. O que resultou no 
alcance da incrível média de R$ 216.315,79. Um 
movimento geral de R$ 4.110.000,00 e presença 
maciça dos amigos da vaquejada. O maior leilão 
de embriões já realizado no Brasil! Um evento 
grandioso. Histórico.

Aqui ficam os nossos parabéns ao Haras 
Portofino e ao seu titular Marcos Ribeiro Leite, pela 
visão, competência e a sua enorme contribuição à 
raça Quarto de Milha. Orgulho em tê-los em nosso 
hipódromo. Um fim de semana como este só 
comprova a força do da modalidade Corrida para 
toda comunidade quartista e a importância do 
Jockey Club de Sorocaba em todo Brasil e América 
Latina.
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HARAS PORTOFINO INAUGURA 
PARQUE INFANTIL NA VILA HÍPICA

Festa de inauguração agitou a criançada que agora conta com novo espaço

A festa do fim de semana começou já na sexta-
feira às 15h, com a inauguração do novo parque 
infantil na vila hípica do Jockey Club de Sorocaba. O 
parque leva o nome do Haras Portofino, que teve 
a iniciativa e patrocinou a toda a reforma, com 
brinquedos novos, paisagismo e mobiliário. Um 
espaço novinho para a criançada!

Com a presença de Mauro Zaborowsky, 
presidente do Jockey Club de Sorocaba, Celina 
Molina, proprietária do garanhão Corona Cartel, 
Mark Herron, da revista americana Track Magazine, 
e diversos criadores, proprietários e profissionais, 
Marcos Ribeiro Leite, literalmente, “abriu a porteira” 
para a criançada conhecer o novo espaço dedicado 
à eles, onde puderam brincar e se divertir à vontade.

Em clima de alegria, com bancos sob as sombras 
das árvores, papais e mamães acompanharam seus 
filhos, que ganharam ainda pipocas doce e salgada, 
algodão-doce e picolé à vontade. Uma tarde muito 

agradável de descontração junto daqueles que 
representam o futuro da nossa atividade.

O novo parque, sem dúvida, traz valorização ao 
nosso Jockey, e ainda promove o mais importante: a 
alegria das nossas crianças! Mais um golaço do time 
do Haras Portofino. Simplesmente, show!
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